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Uw aanspreekpunt in de gemeente Vught op het gebied van werk en inkomen, begeleiding en wonen, jeugd en gezin, zorg en hulp. 
Bel of e-mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

De komende maanden staan in het teken van de Omgevingsvisie: wat zijn de ambi-
ties en beleidsdoelen voor de inrichting van de ruimte en de leefomgeving? Hoe 
zorgen we ervoor dat er een samenhang komt tussen gezondheid, ruimte, water, 
milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Een 
samenhang die past bij Helvoirt, Cromvoirt en Vught.

Nu al aan de slag!
FOTOWEDSTRIJD OMGEVINGSVISIE

De gemeente Vught wil inwoners hier graag in 
betrekken. 4 Weken lang vragen we u foto’s in 
te sturen en te reageren op de foto’s die ande-
ren insturen. Zo vormen we ons een eerste 
beeld wat u in of rondom Helvoirt het meest 
waardevol vindt. Natuurlijk belonen we de ori-
gineelste, grappigste en mooiste foto’s met een 
prijs. Maar door mee te doen geeft u ook aan 
wat u belangrijk en waardevol vindt voor de 
toekomst. En dat is onze toekomst. 

De wedstrijd
•Week 1: Maak een foto van iets in Helvoirt, 
Vught of Cromvoirt dat u kenmerkend vindt 
voor het dorp of de omgeving. Iets waarvan u 
zegt: dit is nou typisch voor dit dorp.  Bij voor-
keur een uniek gebouw, object, evenement of 
gebied of een situatie die heel kenmerkend is. 

•Week 2: Maak een foto van iets buiten Vught, 
Helvoirt of Cromvoirt waarvan u denkt: dat 
zou hier ook heel goed passen. Bijvoorbeeld 
met het oog op de toekomst en de uitdagin-
gen op het gebied van energie en klimaat. Of 
omdat het iets is dat van waarde kan zijn voor 
de leefomgeving. 
 

•Week 3: Maak een foto van iets in Cromvoirt, 
Vught of Helvoirt waar u heel trots op bent. 
Dat kan een gebouw zijn, maar ook een situatie, 
tafereeltje, evenement, object of een natuurge-
bied.

•Week 4: Maak een foto van iets dat altijd moet 
blijven. Dat er ook over 100 jaar nog moet zijn. 
Omdat u het zo waardevol vindt.

De wedstrijd start op 3 september. Meer infor-
matie volgt. Maar, u kunt nu natuurlijk al foto’s 
maken. In of in de buurt van de gemeente Vught, 
of elders in Nederland. Of misschien heeft u 
wel op uw vakantieadres inspiratie opgedaan.

BEWIJS WONEN EN WERKEN VOOR 
OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN
Bent u werkgever en heeft u Oekraïense werknemers in dienst, dan is dit bericht 
belangrijk voor u. 

Werkgever Oekraïense vluchteling
Bent u werkgever van een Oekraïense vluchte-
ling? Dan vragen wij u om dit bericht samen 
door te nemen om er zeker van te zijn dat 
uw werknemer hiervan op de hoogte is. Dat 
is belangrijk want zonder sticker mag uw 
Oekraïense werknemer vanaf 1 september niet 
meer bij u in dienst zijn. 

Afspraak maken
Woont u of een Oekraïense vluchteling die u 
kent in de gemeente Vught en heeft deze nog 
geen sticker/bewijs? Dan kunt u een afspraak 

inplannen via ind.nl/nl/oekraine-afspraak-
ophalen-bewijs-van-verblijf. De dichtstbijzijnde 
ophaallocatie bevindt zich in ’s-Hertogenbosch. 
Het aanvragen van het bewijs is geheel gratis. 

Vragen
Hebt u vragen hierover? De IND is elke werk-
dag tussen 09.00 en 17.00 uur bereikbaar via 
088-043 0361. Lees meer over het maken van 
een afspraak in het Oekraïens of Russisch op 
refugeehelp.nl. De gemeente heeft geen rol in 
het verstrekken van de bewijzen. Daarom ver-
wijzen wij u graag naar de IND. 

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.  

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Ontwerpwijzigingsplan Taalstraat 17a, Vught (tot en met 24 augustus 2022)
• Mobiliteitsvisie 2035 (tot 16 september 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.

Per 31 oktober 2022 heeft elke Oekraïense vluchteling een sticker in het paspoort 
nodig. Deze sticker toont aan dat de Oekraïense vluchteling tot 4 maart 2023 in 
Nederland mag wonen en werken. De sticker is ook belangrijk om te reizen, bij-
voorbeeld voor familiebezoek of om andere familieleden uit Oekraïne te halen. Bij 
grenscontroles zorgt dit Nederlandse bewijs van verblijf ervoor dat de Oekraïense 
vluchteling niet teruggestuurd kan worden naar onveilig Oekraïens gebied. 

KAPOTTE ZWEMBANDEN 
HOREN BIJ RESTAFVAL

In uw plastic afvalzak verzamelt u plastic, dran-
kenkartons en blik. Een kapot opblaasartikel 
zoals een zwemband hoort hier niet bij omdat 
het geen verpakkingsmateriaal is. Zit dit toch in 
de plastic afvalzak, dan wordt het hele recycle-
proces verstoord. Gooi uw kapotte opblaasar-
tikelen daarom bij het restafval. 

Kapotte opblaasartikelen zoals zwem-
banden, zwembaden en opblaaskrokodil-
len worden vaak in de plastic afvalzak 
gestopt. Maar hier horen ze niet thuis. 
Opblaasartikelen horen bij het restafval. 

GROENVISIE
Geef uw mening over het groen in  Vught
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

ROOK- EN VUURVERBOD 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught heeft op 4 
augustus 2022, op grond van artikel 2:18, eerste lid onder a van de Algemene plaatse-
lijke verordening besloten dat het verboden is om in bossen, op heide of veengronden, 
dan wel in duingebieden of binnen een afstand van 30 meter daarvan te roken. Dit 
besluit is genomen in overleg met de brandweer in verband met de aanhoudende 
droogte en warmte. 

Het verbod is voorts niet van toepassing voor zover het roken plaatsvindt in gebou-
wen en aangrenzende erven. 

Vuur
Het is op grond van artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening gedurende deze periode 
tevens verboden om op andere wijze in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben in 
de hierboven genoemde gebieden. In tegenstelling tot het rookverbod is het verbod op vuur ook 
van toepassing op (particuliere) tuinen en erven in deze gebieden.

Duur
Het verbod gaat in op 5 augustus 2022 en geldt tot 1 oktober 2022. Dit besluit kan eerder worden 
ingetrokken indien de (weers)omstandigheden dit toe laten.
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VRAGENLIJST SOCIAAL VUGHT 
Veel taken op het gebied van werk, jeugd, schulden, zorg 
en ondersteuning zijn de afgelopen jaren bij de gemeen-
te komen liggen. Deze taken vormen samen het Sociaal 
Domein. Onze inwoners moeten op een goede service 
van de gemeente kunnen rekenen. Aan sommige the-
ma’s gaan we de komende jaren extra aandacht geven.

Samen met u bepalen we welke thema’s de komende jaren extra 
aandacht krijgen. Ook zijn we benieuwd naar uw mening over hoe 
we onze dienstverlening in het Sociaal Domein het beste kunnen 
organiseren. U kunt de vragenlijst invullen op: www.wijinvught.nl/ 
Onder het kopje Sociaal Vught vindt u alle info en de vragenlijst. 
Alvast hartelijk dank voor het meedenken. 

Tot 16 september:
DE MOBILITEITSVISIE 2035 LIGT TER INZAGE  
Op naar de vierde participatieweek

Het verkeer staat volop in de belangstelling en soms ook ter discussie. Nieuwe 
ideeën,  technieken en (klimaat)maatregelen dwingen ons om stil te staan bij het 
verkeer van de toekomst. In onze gemeente doen we dat in de Mobiliteitsvisie 2035. 
Tot 16 september kunt u de visie inzien en – als u wilt – uw zienswijze op de visie 
geven. Op maandag 12 september begint de vierde en laatste participatieweek met 
een publieksbijeenkomst in Cromvoirt. Dan ronden we de visie af en is het laatste 
woord aan de gemeenteraad.  

De Mobiliteitsvisie 2035 is het resultaat van 
een uitvoerig participatieproces. In vier ver-
schillende participatieweken, werken inwo-
ners, organisaties en deskundigen samen aan 
de toekomstvisie op het verkeer in onze 
gemeente. De broodnodige expertise komt van 
Verkeerskundig adviesbureau Accent en strate-
gisch communicatiebureau Connect.  
  
Vier participatieweken
In vier participatieweken konden inwoners uit 
de hele gemeente en andere belanghebbenden 
als zogenaamde mobiliteitsmakers hun inbreng 
geven. Belangrijke inzichten betreffen onder 
andere het belang dat we hechten aan (de 
beleving van) verkeersveiligheid in de gemeente. 
Verder geven we prioriteit aan fietsen en lopen. 
Daarna komt openbaar vervoer en pas dan de 
auto.  

Hoe verder? 
Onze Mobiliteitsvisie is nog niet gereed. 
Gedurende de inzagetermijn kunt u reageren 
met een zienswijze. Alle bijdragen nemen we 
mee in het verdere proces. Ook bespreken we 
de input en reacties met de deelnemers aan de 
vierde participatieweek. 

Meld u aan voor de vierde 
participatieweek
Net voordat de inzagetermijn is verstreken, 
begint de vierde participatieweek. Iedereen kan 

zich aanmelden en meepraten of een bijdrage 
leveren op de bijeenkomst van maandag, 12 
september. Stuur een e-mail met uw contact-
gegevens naar mobiliteit@vught.nl; wij infor-
meren u dan bijtijds over het tijdstip. De locatie 
is al bekend: na de weken in Vught en Helvoirt 
bent u nu welkom in De Oude Herberg in 
Cromvoirt. 

Wat doet de gemeente Vught met uw
bijdragen?
Na de vierde participatieweek: 
•  beoordelen we de zienswijzen uit de inzage-

termijn
•  maken we visie compleet met de gegeven 

bijdragen 
•  kiezen we maatregelen die we in de komende 

vier jaar al kunnen nemen in de aanloop naar 
– en als voorbereiding op – 2035. 

 
Inzage
U kunt de concept-mobiliteitsvisie inzien op 
www.vught.nl en www.wijinvught.nl, of bij de 
balie van het gemeentekantoor. Een even-
tuele zienswijze kunt u vóór vrijdag 16 sep-
tember 2022 aan ons kenbaar maken via 
gemeente@vught.nl. We behandelen uw ziens-
wijze dan nog voor we de Mobiliteitsvisie 2035 
in behandeling geven aan de gemeenteraad. 
Stemt de raad met de visie in, dan wordt zij 
in de raadsvergadering van 1 december 2022 
vastgesteld. 

Dinsdag 6 september

Vanaf 18.30 uur

Locatie: DePetrus

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
O. Strychyshyna 05-11-1984  27-07-2022 Onbekend
N. Strychyshyna 14-09-2002 27-07-2022 Onbekend
A. Sliptsova 20-12-2017 27-07-2022 Onbekend
I. Dibrova 24-12-2002 27-07-2022 Onbekend
N.V.C.G. Spigt 04-04-2000  04-08-2022 Onbekend
J.H. Hodiamont 27-05-1980 04-08-2022 Onbekend

Procedure
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer

Loonsebaan Vught – Reconstructiewerk-
zaamheden - t/m 26 augustus
•  De Loonsebaan is op 24, 25 en 26 augustus 

afgesloten ter hoogte van de rotonde De 
Bréautélaan voor autoverkeer.

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Rotonde Vijverbosweg-Wolfskamerweg 
Vught – Uitvoeren asfalt en grondborin-
gen – 18 & 19 augustus
•  Fietsers worden omgeleid, verkeer wordt 

begeleid met verkeersregelaars.

Helvoirtseweg Vught – Graven proefsleu-
ven – 25 augustus
•  De Helvoirtseweg is op 25 augustus tussen 

10.00 en 15.00 uur gestremd t.h.v. huisnr. 183 
(rijstrook rechtsaf N65).  

•  Geringe hinder voor het verkeer. 
Rechtsafslaand verkeer blijft beschikbaar via 
het linker opstelvak.

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

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

Fietspad N65 Vught – Nutswerkzaam-
heden – 15 augustus t/m 2 september
•  Het fietspad langs de N65 richting Tilburg is 

vanaf 15 augustus t/m 2 september gestremd 
tussen de Zonneweilaan en de De Bréautélaan.

Vogelkerslaan/Boslaan/Eikenlaan Vught – 
Nutswerkzaamheden – 29 augustus t/m 
2 september
•  1 boring van de Vogelkerslaan t.h.v. huisnr. 7  

naar de Boslaan t.h.v. huisnr. 29.
•  1 boring van de Boslaan t.h.v. huisnr. 29 naar 

de Boslaan t.h.v. huisnr. 10/hoek Eikenlaan.
•  Geringe hinder op het trottoir. 

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

van het Drongelenskanaal.
• Verkeer wordt omgeleid.

De Bréautélaan Vught – Reconstructie-
werkzaamheden – t/m 2 december
•  Vanaf 15 augustus t/m 2 december is de De 
Bréautélaan gestremd voor al het verkeer.

Emmasingel (Noord) Vught – Recon-
structiewerkzaamheden -  t/m december 
2023
• De Pr. Frederikstraat is plaatselijk gestremd.
• De Pr. Hendriklaan is plaatselijk gestremd.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN

Beste ondernemer,

Met het gezamelijke aanbod en activiteiten hebben we voor inwoners, recreanten en toeristen al 
veel te bieden. Welke kansen en mogelijkheden zijn er nog meer?

• Hoe gaan we ons gezamenlijk nog zichtbaarder op de kaart zetten?
• Op welke manier kan je meer uit de samenwerking halen?
• Wat kan specifiek jouw onderneming hierin betekenen?

Laten we elkaar daarom ontmoeten en (beter) leren kennen. Praten over de kansen die er voor 
jou kunnen liggen om meer bezoekers te verwelkomen door samenwerking.

Daarvoor komen we graag met jullie samen. Informeel & inspirerend en met een hapje en een 
drankje. Je hoort er meer over, maar zet deze datum in je agenda en meld je aan op
www.bezoekvught.nl/aanmelden

Dinsdag 6 september in DePetrus. Tijd: 18.30 uur.   

Deze avond wordt georganiseerd samen met:
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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, ziens-
wijze en de eventuele bezwaren en beroepsmogelijkheden.

U kunt de publicaties (m.u.v. VOW) inzien aan de ontvangst- en informatiebalie van het gemeente-
kantoor, Secr. van Rooijstraat 1 te Vught. Tegen betaling kunt u afschriften ontvangen 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 
HetKlaverblad zijn geen officiële publicaties. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
 
Omgevingsvergunning

Baroniesingel 17 Vught aanbouw aan de achterzijde van de woning OV20221289
Vliertstraat 24 Vught vervangen en vergroten dakkapel OV20221290
Klein Brabant 184 Vught plaatsen van zonnepanelen en een  OV20221291
 opbouw op dakterras  
’t Hoog 3 Helvoirt  tijdelijk plaatsen van twee Yurts,  OV20221292
 composttoilet, moestuinbakken en 
 een vuurplaats 
perceel  L 4082 thv  noodkap van een dode eik OV20221293
Van Voorst tot Voorststraat 
't Hoog 3 Helvoirt brandveilig gebruik logiesgebouw UV20224011
Ouwerkerklaan thv nr. 11 Vught kappen van tien bomen OV20221296
Raamweg 34 Vught plaatsen van een dakkapel aan de  OV20221297
 voor- en achterzijde van de woning 
Udenhoutseweg 34 Helvoirt nieuwbouw van een schuur en garage OV20221299
Vondelstraat 37 Vught uitbreiding woning met erker OV20221300
Hogedwarsstraat 3 Vught uitbreiding IC afdeling met comfortroom  OV20221301
 aan de achterzijde van het gebouw 
perceel D 5156  bouwen van een woning, plaatsen van een OV20221302
Oscar Romerostraat Vught erfafscheiding en het aanleggen van 
 een in-/uitrit 
Boslaan gedeelte spoorweg- kappen van twaalf bomen i.v.m.  OV20221303
overgang tot aan Eikenlaan Vught herinrichting Boslaan 
 plaatsen van een scootmobielruimte OV20221304
Antwerpse Baan 12 Helvoirt bouwen van een atelier OV20221305
Perceel D3469 achter  bouwen van twee seniorenwoningen  UV20224012
Achterstraat 110 Helvoirt 
Perceel L4462 (Loof)  plaatsen tijdelijke woonunit OV20221308
thv Loyolalaan 9 Vught 
Kolonel Thomsonlaan 16 Vught kappen van een dode berk OV20221309
percelen D 3767, 4241, 5069,  kappen van 21 bomen i.v.m. herinrichting OV20221310
3285 en 5192 Vught rotonde Vijverbosweg-Wolfskamerweg 
Ridder van Brechtlaan 2 Vught plaatsen van een erfafscheiding met poort OV20221311
Burg. Versterstraat 10 Helvoirt plaatsen rolstoellift aan de zijkant  OV20221312
 van de woning 
Taalstraat 88C Vught plaatsen toegangspoort Landgoed  OV20221313
 Spreeuwenburg 
Graaf van Rechterenlaan 5 Vught legaliseren erfafscheiding OV20221214
Landgoed De Zandleij  bouwen een recreatiewoning en een OV20221315
Loverensestraat 3 Cromvoirt bijgebouw  
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning 

Watertorenlaan 11 Vught kappen van een boom OV20221260
Oranjepad 4 Vught kappen van twee tamme kastanjebomen OV20221255
perceel L 3001 thv Steenweg Vught kappen van twee dode prunussen OV20221251
Eikenlaan 17 Vught kappen van twee bomen OV20221259
Dr. Mollersingel 1 Vught kappen van een boom in de achtertuin OV20221241
Klein Brabant 62 Vught kappen van een beukenboom in achtertuin OV20221225
perceel D 5557 THV Leijepad  kappen van een dode berk OV20221223
Helvoirt in de Natuurspeeltuin 
Pepereind 15 Cromvoirt kappen van een eikenboom OV20221211
Perceel K2014 in het Heunpark kappen dode Populus Canescens OV20221218
Margrietlaan 20 Vught realiseren uitrit/poort achterzijde  OV20221208
 van de woning 
Van Hanswijkstraat 5 Vught uitrit aanleggen voor parkeren op  OV20221188
 eigen terrein 
Margrietweg 3 Helvoirt uitbreiden van de woning OV20221222
Perceel K2182  kappen van 61 bomen OV20221239
thv Taalstraat 82 Vught 

VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

perceel K 2259 in het  kappen van een berk OV20221205
Loyolapark Vught 
Nieuwe Erven 11 Vught aanbrengen van twee bloemkozijnen en OV20221262 
 het vervangen van de luifel bij de entree 
Frans Halsstraat 12 Vught wijzigen van de voorgevel OV20221220
Kolonel Thomsonlaan 2 B Vught het aanpassen van de gevel van de bestaande OV20221210
 woning en het plaatsen van een eenlaagse 
 uitbouw aan de zij- en achterkant 
Glorieuxlaan 4 Vught wijzigen bordes en trap Landgoed  OV20221162
 Roucouleur 

Middenweg 2 Vught wijzigen van de verleende vergunning voor  OV20221245
 het uitbreiden van de woning 
Hoef ten Halve 2 Helvoirt tijdelijke plaatsen van een woonunit  OV20221167
 (maximaal 3 jaar), gedurende sloop en 
 nieuwbouw bedrijfswoning 
perceel E 4397 thv Jagersboschlaan aanleggen van een in-/uitrit en kappen van  OV20221158
 vijftig houtopstanden 
Glorieuxlaan 4 Vught kappen van 35 bomen t.b.v. aanpassen van  OV20221215
 tuin Landhuis Roucouleur 
De Bréautélaan 27 Vught het plaatsen van een garage deels  OV20221229
 buiten het bijbouwvlak 
Van Broghelstraat 5 Vught plaatsen van een dakkapel aan de  OV20221191
 achterzijde van de woning 
Esscheweg 105 Vught wijzigen indeling van bestaand gebouw in  OV20221075
 een indeling met vijf bedrijfsruimtes en
  toevoegen van twee overheaddeuren 
Perceel K2014 in het Heunpark  kappen dode Populus Canescens OV20221218
Vught 
Perceel K2086 thv Mr. Harry  plaatsen van twee in de grond verankerde OV20221224
Hollalaan Vught goaltjes tbv trapveldje 
Perceel C2459  Kappen van twee dode Castanea Satina’s OV20221953
thv Boxtelseweg 6-8 Vught Kap
Perceel D5249  kappen van twee dode Pyrus cal.  OV20221248
thv Dovenetelstraat 30-34 Vught Chanticleer 
Paulusstraat 10 Vught plaatsen van een dakkapel OV20221249
Hoek Esdoornlaan/Heiweg,  kappen van drie bomen OV20221254
thv Middenweg 9 en Middenweg 5 
Vught 
Bleijendijk 2 en 5 Vught restaureren en onderhouden van enkele  OV20221277
 rijksmonumenten 
Heuvel 2 Vught restaureren en onderhouden t.b.v.  OV20221275
 instandhouding Petruskerk  
Vliertstraat 8 Vught opbouwen van achterhuis en uitbouwen  OV20221207
 van de keuken 
Van Beresteijnstraat 3 Vught realiseren van een in-/uitrit aan de  OV20221242
 zijkant van de woning 
 
ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG

  
Omgevingsvergunning

Boxtelseweg 32 Vught brandveilig gebruik gebouw BPOZ incl.  UV20194014
 bouwdeel G en M van gebouw Herlaarhof 

INTREKKING AANVRAAG 
  
Omgevingsvergunning

Frans Halsstraat 12 Vught kappen van een lariks en een conifeer  OV20221250
 op het achtererf 
Van Beresteijnstraat 4 Vught plaatsen van een dakkapel OV20221136
Hadewychstraat 35 Vught plaatsen van een dakkapel/nokverhoging OV20221148
 
AANVRAAG BUITEN BEHANDELING STELLEN
  
Omgevingsvergunning

Den Dries 17 Vught plaatsen van een dakkapel OV20221150
 
SLOOPMELDINGEN

  
Tilburgstraat 6 Helvoirt saneren van asbesthoudende bronnen SM20227070
Helvoirtsestraat 20 Helvoirt saneren van asbesthoudende bronnen SM20227069
De Gijzel 43 Helvoirt gedeeltelijk slopen van een bijgebouw SM20227066
Hoef ten Halve 2 a Helvoirt slopen van diverse opstallen en  SM20227063
 verwijderen asbesthoudende materialen 
St.-Elisabethstraat 2 Vught verwijderen van asbesthoudende materialen SM20227065
Helvoirtseweg 100 Vught slopen bestaand bedrijfspand met opstallen SM20227068
 
GEBRUIKSMELDING

  
Laan van Voorburg 11 Vught melding brandveilig gebruik,  GM20228004
 kamergewijze verhuur Herbergier 
 
ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

  
Eikendonck 114 Vught veranderen van activiteiten MM20220024
Laan van Voorburg 13Vught starten van activiteiten MM20220022
Gementweg 1 Vught veranderen van activiteit MM20220008
 
ONTHEFFING GEBRUIK OPENBARE WEG

  
Bremlaan 3 Vught Container plaatsen, 05-09-2022  AP 20220224
 t/m 05-11-2022  
Kamillestraat 26 Vught Container plaatsen, 22-08-2022  AP 20220225
 t/m 30-09-2022 
Amalia van Solmslaan 1 Vught  Tijdelijk plaatsen depot, 02-08-2022  ÀP 20220226
 t/m 29-11-2022

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl 

Op de hoogte blijven van vergunning-
aanvragen 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.

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


