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We zitten in het kantoor van Gerie aan de 
voorkant, naast de hoofdingang met uitzicht 
op het landgoed: het knappe gras met enorme 
bomen en de grote schommel in de boom 
midden op het veld. Het is een rustgevend 
beeld dat symbool lijkt te staan voor de drie 
kernwaarden van ZIN: rust, ruimte en eenvoud. 
 
‘Gerie: ‘Het gebouw is nog eigendom van de 
fraters van Tilburg, maar we zijn niet meer 
verbonden aan de katholieke kerk. We werken 
nog wel vanuit de spirituele principes van de 
fraters: barmhartigheid en compassie. Dat staat 
centraal in alles wat we hier trachten te doen. 
De zes fraters die hier wonen, geven hier ook 
nog elke dag les en schuiven aan bij de medita-
tie en het ontbijt en avondeten.’

‘Investeerders nodig om te kunnen 
groeien’
Gerie: Alles loopt eigenlijk als een trein. We 
krijgen hier ministeries, grote bedrijven die hier 
trainingen volgen, politieke partijen die hier in 
alle anonimiteit meetings houden.’ Op de vraag 
van de wethouder hoe hij Gerie van dienst kan 
zijn, is de directeur helder: ‘We zijn eigenlijk 
niet groot genoeg om een toekomstbestendige 
organisatie te zijn. Het gebouw is hard toe aan 
onderhoud. De keuken moet gerenoveerd wor-
den. We willen ook echt wat duurzame aanpas-

singen maken, zoals zonnepanelen aanleggen. 
Een voedselbos staat ook hoog op onze ver-
langlijst. En we zouden graag willen uitbouwen, 
zodat we echt alle ruimtes kunnen benutten 
waar ze voor bedoeld zijn.’ 

Op zoek naar investeerders
‘Dat klinkt ambitieus, maar kostbaar’, meent de 
wethouder. Gerie beaamt het. ‘We hebben op 
dit moment gewoon niet de financiële ruimte 
voor zulke investeringen. Daarom lopen we nu 
een beetje vast. We willen én kunnen groeien, 
maar om dat te realiseren is geld nodig dat we 
nu niet hebben. Eigenlijk zoeken we investeer-
ders die maatschappelijk ondernemen net zo’n 
warm hart toedragen als wij.’ 

Netwerken
Wethouder Du Maine begrijpt het probleem 
en wijst op de netwerken van ondernemers en 
organisaties in Vught. ‘Deze netwerken voegen 
echt wat toe’, vertelt hij. ‘In de coronatijd heb-
ben we gemerkt dat er veel creativiteit, inzet en 
solidariteit is onder ondernemers. Het leidt tot 
ideeën en nieuwe vormen van samenwerking, 
waar ook ZIN van zou kunnen profiteren. Als 
gemeente juichen wij deze ontwikkelingen toe 
en proberen we hieraan mee te werken, door 
bijvoorbeeld minder regeldruk, bedrijfsbezoe-
ken als deze en snellere procedures.’  

Maatschappelijk ondernemen 
Gerie: ‘Verder moet de horecavergunning nog 
formeel worden. Er komen hier best veel men-
sen die het Kloosterpad lopen en er is veel 
vraag naar een overnachting. We willen geen 
volwaardig hotel zijn, dat is niet onze core 
business. Maar binnen ons concept zouden we 
mensen wel een overnachting, maaltijd of kopje 
koffie willen kunnen verkopen. We hebben 
ook een aanvraag bij de gemeente liggen voor 
vakantieweken. We zouden families die het 
financieel zwaar hebben, hier graag twee weken 
vakantie laten vieren. Du Maine: ‘Dan moeten 
we eens kijken naar wat er op korte termijn 
mogelijk is voor wat betreft de vergunning’. De 
wethouder wijst erop dat het recreatiebeleid 
nog vorm krijgt en eind dit jaar klaar moet zijn. 
‘Er komen ook avonden voor de ondernemers 
om mee te praten, ook op het gebied van 
recreatie en toerisme, dus haak daar vooral bij 
aan’, is zijn advies.  

Harde Koek 
We lopen door de gangen met glazen wanden. 
Gangen die uitkijken op de graven van fraters 
en een soort tuin van bezinning; er staat in 
ieder geval een bankje bij een watertje. Terwijl 
we langs de keuken lopen, horen we uit een 
aangrenzende kamer een enthousiaste kreet 
komen. Bij ZIN werken zo’n vijftien men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
Philippa, die met haar collega’s aan het lunchen 
is, heeft zojuist haar oude buurman Mark 
herkend. Terwijl zij samen met de wethouder 
enkele herinneringen ophaalt, vertelt Gerie 
vurig verder over het gebouw en de trappen 
die geheel gemaakt zijn van bamboe. 

Een prijswinnend atelier 
Voordat we gaan, wil Du Maine graag nog even 
het atelier zien. Terwijl we langs het watertje 
lopen, zien we twee grote rieten bosjes. ‘Oh ja’, 
vertelt Gerie enthousiast, ‘we zijn hier niet aan-
gesloten op de riolering. We gebruiken twee 
helofytenfilters. En om de paar jaar wordt de 
‘harde koek’ eraf gehaald. Het gefilterde water 
stroomt weer door naar de dommel. En dat 
is zo zuiver, daar kun je gewoon van drinken.’ 
Enthousiast knikt hij naar de wethouder, maar 
die laat deze eer even aan zich voorbijgaan. 
Van het atelier wordt hij wel vrolijk. Een groot, 
voormalig tuinmanhuis, waar een soort han-
gende videconstructie in is gebouwd. In die 
constructie, ‘prijswinnend’ weet de wethouder 
te vertellen, kunnen kunstenaars twee of drie 
maanden verblijven. Gerie: ‘Zij verblijven hier 
geheel kosteloos, maar laten hopelijk werk ach-
ter en zo verrijken ze ons weer. Ook kunnen ze 
lezingen geven aan onze gasten.’
Kloosterhotel zin hangt vol prachtige kunst, 
voor een deel nagelaten door de mensen die 
hier verblijven. Kunst is binnen het kloosterho-
tel net zo’n grote pijler als zingeving en spiritu-
aliteit. Gerie: ‘Ik denk dat onze kunstcollectie 
wel zo’n half miljoen waard is. Er hangen nu 
zo’n 70 werken en hopelijk komen er daar nog 
veel meer bij.’
Dan is het tijd om te gaan. Het afscheid is 
hartelijk en wethouder Du Maine is onder 
de indruk. Kloosterhotel ZIN beantwoordt 
aan het beeld van kleinschaligheid en kwaliteit, 
twee begrippen die terug komen in het in de 
maak zijnde recreatiebeleid. Met het bezoek 
van vanmiddag is alvast geïnvesteerd in de 
warme relatie die het college met de onderne-
mers wil onderhouden.   

Alsof alles en iedereen weet wat het hier moet zijn: stil. De bomen lijken 
minder geluid te maken, de muren ademen stilte uit en gasten slenteren 
geluidloos door de lange gangen van het gebouw. Wellicht komt het door 
de zes fraters die nog op het terrein wonen, of het uitzicht op de graven 
van hun voorgangers. Vandaag zijn wethouder Mark du Maine en bedrijfs-
contactfunctionaris John van Gemert te gast bij Kloosterhotel ZIN in Vught. 
Daar vertelt directeur Gerie ten Cate vol passie over zijn toekomstplannen.

EEN ZIN-VOL BEDRIJFSBEZOEK
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ONDERZOEK OPWEK DUURZAME ENERGIE 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD)
Elders op deze pagina’s vindt u het artikel 
over de ‘Nota Energie en Klimaat 2022-2030’. 
Een van de thema’s als onderdeel van deze 
nota is duurzame energie. Er loopt onderzoek 
naar locaties in onze gemeente, geschikt voor 
het grootschalig en duurzaam opwekken van 
zonne- en windenergie. De Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau (NRD) is een van de stappen 
in het onderzoek.  

Goede onderbouwing
Om geschikte locaties te vinden is een gedegen 
onderbouwing en objectief onderzoek nodig. 
In de NRD beschrijven we de onderzoeksop-
zet, wat we gaan onderzoeken en hoe we het 

onderzoek uit gaan voeren. Net als de Energie- 
en klimaatnota zelf, kunt u ook de NRD inzien.  

Inzage Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt 
van 25 juli tot en met 18 september ter 
inzage gelegd. Iedereen die in de gemeente 
Vught woont en/of onderneemt kan in deze 
periode (bij voorkeur ) schriftelijk een ziens-
wijze indienen. Ingebrachte zienswijzen zijn 
niet bindend, maar worden wel ter overweging 
meegenomen in het onderzoek. De concept 
NRD is de voorbereiding op de plan m.e.r. 
(Milieueffectrapportage). Dit is het uitgebrei-
de onderzoek wat onder andere kijkt naar 
milieunormen, andere ecologische aspecten 
zoals trekvogels en ruimtelijke kaders.   

Corona lijkt over zijn hoogtepunt heen, maar veel culturele- en jeugdorganisaties 
en beheerders van sociaal-culturele gebouwen hebben het moeilijk gehad door 
de coronamaatregelen. Het kabinet heeft daarom nogmaals geld beschikbaar 
gesteld om deze organisaties te ondersteunen. De gemeente zorgt voor de verde-
ling van dit geld. Maakt u deel uit van deze doelgroep en hebt u financiële steun 
nodig vanwege extra kosten of gederfde inkomsten door de coronacrisis? Vraag 
dan een bijdrage aan. 

Aan de besturen van (sociaal)culturele organisaties, jeugdvrijwilligersorganisaties, 
sportverenigingen en sociaal-culturele gebouwen in de gemeente Vught.

FINANCIËLE STEUN VOOR UW EXTRA 
CORONAKOSTEN OF GEDERFDE INKOMSTEN

De gemeente wil de organisaties snel en op eenvoudige wijze helpen. We rekenen erop dat u 
geen aanvraag doet als u geen steun nodig hebt. 

Voor wie?
De financiële steun is bedoeld voor (sociaal)culturele organisaties, jeugdvrijwilligers-
organisaties, sportverenigingen en beheerders van sociaal-culturele gebouwen en 
die hier behoefte aan hebben vanwege extra kosten of gederfde inkomsten door de corona-
maatregelen. 

Voor wie niet?
De regeling is niet bestemd voor commerciële organisaties, zelfstandige kunstenaars en 
ZZP’ers in de culturele sector en sportverenigingen die in het kader van coronaondersteuning 
al in aanmerking zijn gekomen zijn voor kwijtschelding van huur. Zij hebben, als zij aan de voor-
waarden voldeden, gebruik kunnen maken van andere regelingen en voorzieningen.

Hoe werkt het? 
Valt u onder een van de genoemde organisaties/gebruikers en hebt u behoefte aan een financi-
ele bijdrage, stuur dan een e-mail naar subsidies@vught.nl. U ontvangt dan – via de mail – een 
aanvraagformulier dat u digitaal kunt invullen, ondertekenen en terugsturen. Geef duidelijk 
aan waardoor de extra kosten of gederfde inkomsten zijn ontstaan. Vermeld ook de volgende 
gegevens in uw mail:

• Uw naam/de naam van uw organisatie
• De naam en het telefoonnummer/e-mailadres van uw contactpersoon

Wees op tijd
Vraag snel het aanvraagformulier aan via subsidies@vught.nl. De aanvraagtermijn voor financi-
ele steun sluit op 10 juli aanstaande. Uw aanvraag moet dan zijn ingediend. 

Een praktische aanpak
Om u en onszelf niet onnodig te belasten, kiezen we voor een praktische aanpak zonder te 
veel rompslomp. Zijn de aanvragen ingediend, dan bepalen we hoe we u op een rechtvaardige 
wijze kunnen helpen. We zorgen voor een snelle uitbetaling van toegekende vergoedingen. 
Houdt u er rekening mee dat het om een tegemoetkoming gaat. We vergoeden niet de wer-
kelijke kosten. 
 
Vragen? 
Hebt u vragen over de financiële steun voor de culturele organisaties, sociaal-culturele gebou-
wen en jeugd vrijwilligersorganisaties, stelt u ze dan bij voorkeur per e-mail: subsidies@vught.nl. 

  
 

HET KLIMAAT VERANDERT. ONS GEDRAG 
VERANDERT MEE
Veranderend klimaat
Het klimaat verandert. Steeds vaker krijgen we 
te maken met straten die onder water staan 
na een harde regenbui of planten die uitdrogen 
door extreme hitte. Het is daarom belangrijk 
om ons aan te passen aan de klimaatverande-
ringen en beter om te gaan met hitte, droogte 
en wateroverlast. 

Duurzame energie…
De brandstoffen die we nu gebruiken stoten 
veel CO2 uit. Daarom willen we over op duur-
zame energie om onze woningen te verwarmen, 
te koken, te wassen, TV te kijken en smartpho-
nes op te laden. 

…voor een duurzame toekomst
We leggen zonnepanelen op onze daken om 
onze eigen duurzame energie op te wekken. 
Maar er is meer nodig. Daarom onderzoeken 
we welke locaties er in onze gemeente geschikt 
zijn voor het grootschalig opwekken van (duur-
zame) zon- en windenergie. Zo zorgen we 
ervoor dat volgende generaties ook kunnen 
genieten van onze groene gemeente met een 
aantrekkelijk leefklimaat.  

Nota Energie en Klimaat 2022-2030
De komende jaren werkt de gemeente aan een 

plan om zich aan te passen aan de klimaatef-
fecten en energie duurzaam op te wekken. Dat 
is de ‘Nota Energie en Klimaat Vught 2022-
2030’. Deze nota gaat over duurzame opwek 
en gebruik van energie en de maatregelen die 
we nemen om beter om te gaan met hitte, 
droogte en wateroverlast. Denk bijvoorbeeld 
aan minder steen in de tuin en in de plaats 
daarvan meer groen. Het water kan dan beter 
wegzakken in de grond en in de zomer zal het 
bij extreme hitte minder heet zijn in de tuin. 
In de nota staat wat we als gemeente in 2030 
bereikt willen hebben en wat we ervoor moe-
ten doen om dit te behalen. 

Inzage concept Nota
De concept ‘Nota Energie en Klimaat Vught 
2022-2030’ ligt van 12 september tot en met 
9 oktober 2022 ter inzage. Iedereen die in 
de gemeente Vught woont en/of onderneemt 
kan in deze periode de nota inzien en (bij 
voorkeur) schriftelijk een zienswijze indienen. 
Ingebrachte zienswijzen zijn niet bindend, maar 
worden wel ter overweging meegenomen in 
het opstellen van de inhoud. De nota wordt in 
december door de gemeenteraad behandeld 
en definitief vastgesteld. 

Bent u ondernemer in Vught, of wilt u een onderneming in de gemeente Vught starten? 
Hebt u een vraag over ondernemen? Deze vragen kunt u online aan ons stellen. Wij nemen 

dan contact met u op. Of neem zelf contact op met bedrijfscontactfunctionaris John van 
Gemert via ondernemer@vught.nl. U kunt hier ook een bedrijfsbezoek aanvragen. 

ERFGOED IN VUGHT, CROMVOIRT EN HELVOIRT
Wat vindt u het belangrijkste erfgoed in onze omgeving?

Erfgoed… wat is dat eigenlijk? Zichtbare en onzichtbare overblijfselen van onze maat-
schappelijke ontwikkelingen, die ons bewust maken van onze cultuur en geschiedenis. 
Cultureel erfgoed is van groot belang voor het karakter en de identiteit van de dor-
pen in onze gemeente. Daarom komt er een nieuwe Erfgoedvisie. Daar hebben we u 
onze inwoners bij nodig. 

Praat mee
Graag horen wij van u wat u belangrijk en waardevol vindt in ons mooie Vught. Denk met ons mee 
en kom naar de inloopbijeenkomst op:
Dinsdag 12 juli tussen 19.30-21.30 uur in De Petrus, Heuvel 2 in Vught 
U kunt binnenlopen op een tijdstip dat het u schikt.

Het gemeentekantoor 
is op dinsdag 12 juli 

vanaf 16.00 uur GESLOTEN 
in verband met een 

personeelsbijeenkomst. 

Dank voor uw begrip.  

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Wijzigingsplan Baarzenstraat 11a (tot en met 27 juli 2022)
• Wijzigingsplan Baarzenstraat 19a (tot en met 27 juli 2022)

•  U vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op 
www.officielebekendmakingen.nl, www.vught.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

•  Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook inzien op het gemeentekantoor.
•   Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien van een plan? Wij helpen u graag. Maak een 

afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073 65 80 680.
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Op de hoogte blijven van vergunningaanvragen bij u in de buurt?
Schrijf u dan in voor de e-mailservice van de overheid. Ga naar overheid.nl en klik 'Berichten over 
uw buurt' aan. Via 'Bewaar deze zoekopdracht' bent u dan aangemeld en ontvangt u bericht van elke 
vergunningaanvraag in uw buurt. Op ‘Berichten over uw buurt’ staan de officiële publicaties van de 
gemeente van de afgelopen twee maanden. U kunt zich altijd afmelden voor de e-mailservice.

COMMISSIE-
VERGADERING  
Donderdag 7 juli om 19.00 uur

Agenda: 
• IHP Business-case kindcentrum Het Kwartier 
  Varianten 2b en 3 aan te wijzen als voorkeursvarianten voor business-case kindcentrum Het 

Kwartier, waarna deze uitgewerkt kunnen worden en op basis van de uitwerkingen een krediet-
voorstel gedaan kan worden voor de realisatie van één van de voorkeursvarianten.

•  Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Vught 2022’
  Voor het buitengebied van de gemeente Vught gelden op dit moment twee verschillende 

bestemmingsplannen. In het nieuwe bestemmingsplan 'Buitengebied Vught 2022' zijn de bestaan-
de bestemmingsplannen buitengebied samengevoegd en op elkaar afgestemd. 

• Vaststelling bestemmingsplan N65 – infiltratievoorziening
  De beoogde ontwikkeling met een aanzienlijk groter oppervlak is niet passend binnen het vige-

rende bestemmingsplan. Daarom is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. 
• Doorontwikkeling BMX-baan naar pumptrack 
  Vanuit de gebruikers is gevraagd of de BMX-baan geasfalteerd kan worden. Met het asfalteren 

van de baan wordt de BMX-baan doorontwikkeld tot een zogenaamde pumptrack. Een pump-
track is een aaneengesloten circuit van bulten en kombochten die elkaar ritmisch opvolgen.

• Nota kostenverhaal 2022 en wijziging structuurvisie Haaren 
  Gemeenten zijn wettelijk verplicht om het verhaal van de gemeentelijke kosten te verzekeren, 

als zij bouwplannen mogelijk maken. Het gaat om kosten voor de ambtelijke inzet en daarnaast 
de gebiedseigen en de gebiedsoverstijgende kosten voor de openbare ruimte. Daarnaast ligt de 
wijziging structuurvisie Haaren voor. Hiermee wordt het kostenverhaal integraal geldend voor 
de drie kernen van de gemeente Vught.

De conceptagenda’s en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender 
via https://vught.nl/gemeenteraad. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard 
is deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis. 

Wilt u uw mening geven over een onderwerp op de agenda? Tijdens de commissievergadering is 
er de mogelijkheid in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw visie over het onderwerp met 
de commissie te delen. U kunt zich hiervoor aanmelden via gemeenteraad.vught.nl. Voor meer 
informatie over het spreekrecht kunt u contact opnemen met de griffie via (073) 658 06 80 of 
stuur een e-mail naar griffie@vught.nl.

GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD COMMISSIEVERGADERING 
De aanvangstijd van de commissievergadering op donderdag 7 juli aanstaande is, 
vanwege het aantal insprekers, vervroegd naar 19.00 uur. Deze vergadering wordt 
gehouden in de Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. 

BESTEMMINGSPLAN ‘KOM HELVOIRT, PARTIËLE HERZIENING 
TORENAKKER (2021)’ ONHERROEPELIJK

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vught maken bekend dat de gemeenteraad op 
30 september 2021 het bestemmingsplan ‘Kom Helvoirt, partiële herziening Torenakker (2021)’ 
gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een levensloopbestendige 
woning in de achtertuin van het perceel Torenakker mogelijk. 
Tegen dit bestemmingsplan is gedurende de beroepstermijn beroep ingesteld bij de Raad van 
State. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 26 april 2022 het beroep 
niet-ontvankelijk verklaard. Tegen deze uitspraak is geen verzet aangetekend Het bestemmingsplan 
is hierdoor onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijke-
plannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.HELVBPTorenakker-VA01

Vught, 6 juli 2022 
Burgemeester en wethouders van Vught

Heiweg – Reconstructiewerkzaamheden 
- t/m 6 juli
•  De Heiweg is t/m 28 juni afgesloten tussen 

huisnummer 17 en de De Bréautélaan
•  De Heiweg is t/m 30 juni afgesloten tussen 

huisno. 17 en de Esdoornlaan.
•  De Heiweg is van 20 juni t/m 6 juli tussen de 

Esdoornlaan en de Middenweg

Middenweg – Reconstructiewerkzaam-
heden – 20 juni t/m 22 juli
•  De Middenweg is vanaf 20 juni afgesloten tus-

sen de Heiweg en de Loonsebaan.

Cromvoirtseweg – Nutswerkzaamheden
– t/m 29 juli
•  Op de Cromvoirtseweg is vanaf 20 juni over-

last vanwege nutswerkzaamheden.

De Bréautélaan – Reconstructiewerk-
zaamheden – t/m 2 december

•  De De Bréautélaan is gestremd vanaf de N65 
richting Loonsebaan. 

•  Verkeer blijft mogelijk vanaf de Loonsebaan 
richting N65

•  Verkeer wordt omgeleid.
Vanaf 15 augustus t/m 2 december is de De 
Bréautélaan gestremd voor alle verkeer.

De Runsvoort – Inspectie brug – 12 juli
•  Op 12 juli is de De Runsvoort afgesloten in 

verband met inspectie van de brug.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Emmasingel (Noord) – Reconstructiewerk-
zaamheden - 4 juli t/m dec 2023
•  De Pr. Frederikstraat is vanaf 4 juli plaatselijk 

gestremd voor doorgaand verkeer.
•  De Pr. Hendriklaan is vanaf 4 juli plaatselijk 

gestremd voor doorgaand verkeer.
•  De Vlasmeersestraat is van 18 t/m 29 juli afge-

sloten tussen de Vliertstraat en de Hoogstraat. 
•  De werkzaamheden in de Vlasmeersestraat 

worden gefaseerd uitgevoerd.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid

Loonsebaan – Reconstructiewerkzaam-
heden – 25 t/m 5 augustus
•  De Loonsebaan is van 25 t/m 5 augustus 

afgesloten ter hoogte van de aansluiting met 
de Middenweg.

Loonsebaan – Nutswerkzaamheden – 15 
augustus t/m 2 september
•  Het noordelijke fietspad Loonsebaan is vanaf 

12 augustus gestremd tussen de rotonde 
Postweg en rotonde de De Bréautélaan.

Fietspad N65 – Nustswerkzaamheden – 
15 augustus t/m 9 september
•  Het fietspad langs de N65 richting Tilburg 

is vanaf 15 augustus gestremd tussen de 
Zonneweilaan en de De Bréautélaan

Deutersestraat – Vervangen Deuterse-
brug – t/m 30 november
•  De Deutersestraat is afgesloten ter hoogte 

van het Drongelenskanaal.
•  Verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN

GROENVISIE
Geef uw mening over het groen in  Vught

Groen is één van de belangrijkste dingen die de 
inrichting van de openbare ruimte bepaald. De 
kwaliteiten van het groen gaan we de komende 
jaren nog beter benutten. Hiervoor gaan we de 
Nota Groen aanpassen. De huidige Nota is van 
2016. Denkt u mee?

Geef uw mening
U kunt uw mening geven op www.wijinvught.nl,
bij projecten, Groenvisie. Uw mening nemen 
we mee in de Nota Groen.  

Groen is van grote waarde voor de uitstraling van de gemeente Vught. Wat vindt u 
van het groen in Vught? En welke ideeën hebt u hierover? Uw input nemen we mee 
in ons beleid, Nota Groen, over het groen in Vught. In de Nota Groen staan de kaders 
en uitgangspunten voor een duurzame en karakteristieke groenstructuur. Dus geef 
uw mening op www.wijinvught.nl

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING  

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer 
wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het 
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. 
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven. 

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Chantouf, F. 07-10-1990 28-06-2022 Onbekend
Van der Reijden, C.R.J. 13-02-1985 28-06-2022 Onbekend
De Laat, R.M.E. 12-10-1992 28-06-2022 Onbekend

Procedure
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer.
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Officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Vught plaatsen we op 
www.officielebekendmakingen.nl. U vindt daar ook meer informatie over de inzagetermijn, 
zienswijze en de eventuele bezwaren en beroepsmogelijkheden.

U kunt de publicaties (m.u.v. VOW) inzien aan de ontvangst- en informatiebalie van het 
gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1 te Vught. Tegen betaling kunt u afschriften ont-
vangen van de stukken. Wilt u een publicatie via e-mail ontvangen? Stuur dan een bericht 
naar gemeente@vught.nl. Geef in deze e-mail aan om welke publicatie het gaat. 

De berichten over de bekendmakingen en kennisgevingen op de gemeentepagina van Het
Klaverblad zijn geen officiële publicaties. Aan deze informatie kunnen geen rechten wor-
den ontleend.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Klein Brabant 168 Vught Levensloop bestendig maken van de woning OV20221246
Lekkerbeetjenlaan 8 Vught Bouwen van een overkapping  OV20221247
PerceelD5249 aan de  Kappen van twee dode Pyrus OV20221248
Dovenetelstraat Vught cal. Chanticleer 
Frans Halsstraat 12 Vught Kappen van een lariks en een conifeer OV20221250
Perceel L 3001 t.h.v. Steenweg Kappen van twee dode prunussen OV20221251
De Kikvorsch 5 Vught Nieuwbouw accommodatie kantine  OV20221252
 en kleedkamers 
Van Kesselstraat 9 Vught Plaatsen dakkapel aan voorzijde en  OV20221253
 achterzijde van de woning 
Middenweg en Heiweg Vught Kappen van vier bomen OV20221254

Evenementenvergunning

St.-Lambertusstraat Cromvoirt Zomerconcert 17-07-2022 van 16.00-18.00 AP 20220175
Lidwinaveld Vught Pasar 2.0 09-07-2022 t/ 10-07-2022  AP 20220183
Van de Pollstraat Vught Afsluiting schooljaar 15-07-2022  AP 20220176
Stichting de Leyetocht Helvoirt Fietstocht 16-07-2022 en 17-07-2022 AP 20220182

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
  
Wielewaal 33 Vught Legaliseren van de uitgebreide bestaande  OV20221179
 schuur en overkapping 
Sint Michielsgestelseweg 5 Vught Huisvesting in verband met mantelzorg OV20221042

WELSTAND
Aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen en monumenten die voldoen aan de snel-
toetscriteria uit de Welstandsnota, worden getoetst door een ambtenaar.  Andere aanvragen toetst 
de Welstandscommissie in zijn openbare vergaderingen op elke maandagmiddag in de oneven 
kalenderweken. U vindt de agenda voor elke vergadering op www.vught.nl. De commissie verga-
dert in het gemeentekantoor. Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met het secretariaat van 
de Welstandscommissie: 073 65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 
uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

BOUWEN EN WONEN
VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
  
Perceel K 1894 t.h.v.  Kappen van een dode haagbeuk OV20221163
Albertusstraat 18 Vught 
Koninginnelaan 1 B Vught Kappen van twee eikenbomen OV20221183
St.-Elisabethstraat 61 Vught Bouwen van een schuur OV20221187
Burg. Versterstraat 1 Helvoirt Plaatsen van een erfafscheiding OV20221181
Moleneindplein 5 Vught Aanpassen van de winkelpui OV20221180

 
OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT

Hadewychstraat 49 Vught Uitbreiden aan de zijkant van de woning OV20221170

SLOOPMELDINGEN

Cromvoirtsepad 5 Vught Slopen van bestaande woning SM20227057
Eikenheuveldreef 8 Vught Verwijderen asbesthoudende materialen SM20227059

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Marktveld 10 A Vught Verkopen van vlaaien en het verzorgen  MM20220016
 van een kop koffie met een broodje

BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER

Omgevingsvergunning

Molenstraat 12 Helvoirt verbouwen van Vlaamse schuur naar woning 
 met bijgebouw en het aanleggen van een in-/uitrit.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

St.-Lambertusstraat Cromvoirt Zomerconcert 17-07-2022 van 15.00-20.00 AP 20220175
Van de Pollstraat Vught Afsluiting schooljaar 15-07-2022  AP 20220176
Kettingweg Vught Open dag Brandweer 10-07-2022 AP 20220188

ONTHEFFING ARTIKEL 35 ALCOHOLWET

Lidwinaveld Vught Pasar 2.0 09-07-2022 t/ 10-07-2022  AP 20220183
Van de Pollstraat Vught Afsluiting schooljaar 15-07-2022  AP 20220176
Stichting de Leyetocht Helvoirt Fietstocht 16-07-2022 en 17-07-2022 AP 20220182
Boxtelseweg Vught Gronddepot 04-07-2022 t/m 31-12-2025 AP 20220184
Eikenlaan 24 Vught Container plaatsen 04-07-2022 t/m  AP 20220185
 05-08-2022 
Antoon van Weliestraat 9 Vught Container plaatsen 09-06-2022 t/m  AP 20220186
 08-07-2022 
Hadewychstraat 23 Vught Container plaatsen 30-06-2022 t/m  AP 20220187
 18-07-2022  
St.-Elisabethstraat 19 Vught Container plaatsen 11-07-2022 t/m  AP 20220189
 21-07-2022 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl


