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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

Stap in een tijdmachine en kom 25 jaar verder uit. Verzin, teken, schilder, kleur, knip 
en plak het Vught, Helvoirt of Cromvoirt van de toekomst. Joúw toekomst. 

Kinderworkshops omgevingswet
HOE ZIE JIJ ONZE TOEKOMST?

Stel je voor: het is 2047. Fietsen we over fiets-
paden die vanzelf licht geven? Vliegen er dro-
nes door de supermarkt met boodschappen? 
Woon je in een huis met zonnepanelen of ga je 
voor een flat in een windmolen? Maak jij van de 
IJzeren Man een tof zwemparadijs of liever een 
fijne rustplaats voor vogels en andere dieren? 
Jij mag het zelf bedenken. Of beter: jij mag het 
laten zien.     

Maak je eigen dorp van de toekomst
Je krijgt alles wat je nodig hebt voor jouw dorp 
van de toekomst. En je kunt zelf natuurlijk ook 
van alles verzinnen en dat tekenen en kleuren. 
Geef je dus snel op voor zo’n leuke workshop.   

Leuk dat je meedoet!
•  Geef je op via saskiavanoversteeg@sasillustra-

ties.nl. Of via www.sjorssportief.nl
•  De workshops zijn op 7, 14, 21 en 28 septem-

ber van 15.00 tot 16.30 uur
• Voor wie: kinderen van 7 tot en met 12 jaar
•  Kosten: € 2,50 per workshop (incl. materialen 

en wat te drinken en iets lekkers)

Meepraten over belangrijke zaken?
Doe dan mee met de kinderdenktank van 

Huis73. Hier kun je meepraten over belangrijke 
zaken. Je gaat op bezoek bij de gemeente en 
komt te weten hoe het werkt als er bijvoor-
beeld een speeltuin moet komen. De tweede 
middag ga je zelf aan de slag met een vraagstuk 
over de toekomst van Vught. En wie weet 
wordt jullie idee ook echt uitgevoerd. 

Meedoen aan de kinderdenktank
• Geef je op via www.sjorsportief
•  De workshops zijn op 28 september en 

5 oktober
• Voor wie: kinderen van 8 t/m 12 jaar
• Kosten € 2,50 voor beide workshops

Waarom deze workshops?
De gemeente neemt over een tijdje 
een besluit over de Omgevingsvisie. 
Deze gaat over de toekomstige inrich-
ting van de ruimte en de leefomgeving. 
Ook van kinderen zien en horen we 
graag wat zij belangrijk en waardevol 
vinden voor de toekomst van Vught, 
Helvoirt en Cromvoirt. Voor hun toe-
komst.

Deze week start de fotowedstijd van de omgevingsvisie. De opdracht van deze week 
is: maak een foto van iets dat u kenmerkend vindt voor Vught, Helvoirt of Cromvoirt. 
Iets waarvan u zegt: dit is nou typisch voor dit dorp. Dat kan van alles zijn: de open-
bare ruimte, een karakteristiek gebouw, evenement, vereniging, bijzonder straatje, 
uniek gebied en veel meer.

Fotowedstrijd omgevingsvisie
WE GAAN BEGINNEN

Meedoen
•  Opdracht: maak een foto die verbeeldt wat 

u kenmerkend vindt voor Vught, Helvoirt of 
Cromvoirt

•  Plaats de foto op Jebentpaseenvughtenaar.nl. U 
kunt hier ook reageren op foto’s van anderen

•  Plaatsen kan van 3 tot en met 9 september 
2022

• U kunt ook meerdere foto’s plaatsen
•  Bent u geen lid van jebentpaseenvughternaar.

nl? Stuur de foto(‘s) naar communicatie@
vught.nl. Dan plaatst de gemeente namens u 
de foto

•  Maak de foto(‘s) zelf. Upload geen foto’s van 
internet

•  Makers van winnende foto’s krijgen persoon-
lijk bericht

Prijzen
Elke week zijn er 3 prijzen (Vughtse munten). 

Prijswinnende foto’s hoeven niet per se artis-
tieke foto’s te zijn. De jury is vooral op zoek 
naar originele foto’s, verrassende plaatjes, ken-
merkende beelden en inspirerende tafereeltjes.

Alle wedstrijdvoorwaarden vindt u op 
wijinvught.nl/omgevingsvisie

Waarom deze wedstrijd? 
De komende maanden staan in het teken 
van de Omgevingsvisie: wat zijn de ambities 
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, infrastruc-
tuur en cultureel erfgoed. Een samenhang 
die past bij Helvoirt, Cromvoirt en Vught?

De gemeente Vught wil inwoners hier 
graag bij betrekken. 4 Weken lang vragen 
we u foto’s in te sturen en te reageren op 
de foto’s die anderen insturen. Zo vormen 
we ons een eerste beeld wat u in of rond-
om de gemeente u het meest waardevol 
vindt. Natuurlijk belonen we de origineel-
ste, grappigste en bijzondere foto’s met 
een prijs. Maar door mee te doen geeft u 
vooral aan wat u in de gemeente belangrijk 
en waardevol vindt voor de toekomst. En 
dat is onze toekomst. 

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 idee-
en,  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 geven. Op maandag 
12 september begint de vierde en laatste participatieweek. Dan ronden we de visie 
af en is het laatste woord aan de gemeenteraad.  

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? 
Tot 16 september kunt u nog 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 informe-
ren u dan bijtijds over het tijdstip. De locatie is 
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 eventuele 
zienswijze kunt u vóór vrijdag 16 september 
2022 aan ons kenbaar maken via gemeente@
vught.nl. We behandelen uw zienswijze 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. 

Vindt u woningen, bedrijven en wegen belangrijker dan groen, natuur en landschap? 
Hebt u voldoende mogelijkheden in uw buurt om anderen te ontmoeten? Wilt u 
wel of niet een bijdrage leveren aan maatregelen die nodig zijn in verband met de 
klimaatverandering?

Omgevingsvisie 1 september op wijinvught

Wat vindt u waardevol in uw woonomgeving?

•  Ga naar www.wijinvught.nl/omgevingsvisie en geef aan of u het eens of oneens bent met een 
aantal stellingen over uw leefomgeving

•  Op wijinvught vindt u ook meer informatie over de Omgevingsvisie, zoals de planning en de 
startnotitie

•  De gemeente neemt uw reacties mee in de Omgevingsvisie

Op zondag 11 september bent u van harte welkom in onze mooie kerkgebouwen, 
oude boerderijen, landgoederen of het raadhuis tijdens de Open Monumentendag. U 
kan niet alleen monumenten bewonderen, maar ook deelnemen aan activiteiten. Zo 
is de Lambertustoren in Vught te beklimmen. 

OPEN MONUMENTENDAG 11 SEPTEMBER VUGHT 

Bekijk het programma
Kijk voor alle info over de open monumenten 
en activiteiten op www.erfgoedshertogenbosch.
nl/activiteiten/open-monumentendag.  Hier 
vindt u een interactieve kaart en een speciale 
route-app met het programma, de openingstij-
den en extra informatie zoals historische foto’s 
en 3D-reconstructies. Op de website staan 
ook alle adressen waar gratis gedrukte platte-
gronden kunnen worden afgehaald met daarop 
de opengestelde monumenten. Dat kan onder 

andere in De Petrus in Vught, de Oude Herberg 
in Cromvoirt, het HelvoirThuis in Helvoirt en 
het stadhuis in ’s-Hertogenbosch. 

Haal het monument in huis 
U kan ook vanaf thuis meekijken. Prachtige 
monumenten zoals Kasteel Maurick en de 
Oude Sint Nikolaaskerk zijn via uw computer 
te bekijken. Ontdek dit erfgoed op 
www.erfgoedshertogenbosch.nl/activiteiten/
open-monumentendag.  



     Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl           Gemeente Vught              @Vught            @gemeentevught       Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl           Gemeente Vught              @Vught            @gemeentevught  

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 het bijhouden 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
Van Griensven, M.J.M 11-05-1963 23-08-2022 Onbekend
Rzechtalski, J.A 19-04-1968 23-08-2022 Onbekend
Steenbergen, A.E.E.W. 16-08-1998 24-08-2022 Onbekend
Soer, S. 03-04-1989 24-08-2022 Onbekend

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

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

gestremd tussen de rotonde Postweg en 
rotonde de De Bréautélaan.

Fietspad N65 Vught – Nutswerk-
zaamheden –   t/m 2 september
•   Het fietspad langs de N65 richting Tilburg 

is t/m 2 september gestremd tussen de 
Zonneweilaan en de De Bréautélaan.

•  Fietsers worden omgeleid

Vogelkerslaan/Boslaan/Eikenlaan Vught – 
Nutswerkzaamheden – t/m 2 september
•  Op de Volgelkerslaan, Boslaan en Eikenlaan is 

plaatselijk overlast op het trottoir.

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

van het Drongelens kanaal.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
De Bréautélaan Vught – Reconstructie-
werkzaamheden – t/m 25 november
•  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.

Ochtendgloren Helvoirt  – Riolerings-
werkzaamheden -  12 t/m 16 september 
•  Ochtendgloren is van 12 t/m 16 sept afgeslo-

ten i.v.m. rioleringswerkzaamheden. 
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN

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

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.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
 
Omgevingsvergunning

Bergenshuizensestraat 6 Vught kappen drie dode bomen OV20221321
Boslaan 12 Vught verbouwen van de woning OV20221322
Perceel D6026 Helvoirt bouwen van een vrijstaande woning OV20221323
De Bréautélaan 1 Vught kappen van twee Douglas sparren OV20221324
Perceel K1180 en K2182   aanpassen bestaande watergang  OV20221325
Taalstraat 88 Vught 
Perceel E4162 nst Boslaan 49 herinrichting parkeerterrein OV20221326 
Vught 
Perceel L4456 thv  meerwerkopties nieuwbouwproject LOOF OV20221327
Loyolalaan 9A Vught 
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Vliertstraat 48 Vught opbouwen achterhuis en aanbouwen  OV20221207
 van de keuken (rectificatie) 
Oscar Romerostraat 8 Vught bouwen van een woning, plaatsen  OV20221302
 van een erfafscheiding en het aanleggen 
 van twee in-/uitritten 
Ouwerkerklaan thv nr. 11 Vught kappen van tien bomen OV20221296
St.-Elisabethstraat 2 Vught plaatsen van een scootmobielstalling OV20221282
Udenhoutseweg 34 Helvoirt bouwen van een schuur en garage  OV20221299
 met carport 
Dr. de Brouwerstraat 8 Vught plaatsen van een aanbouw aan de  OV20221267
 achterzijde van de woning 

Standplaatsvergunning
 
Isabellapoort 2 Vught Standplaatsvergunning verkoop diverse  AP 20220233
 etenswaren en non- alcoholische dranken 
 woensdag  t/m zondag tot eind oktober 2022 
  
SLOOPMELDINGEN

  
Omgevingsvergunning

Vliertstraat 48 Vught slopen van het achterhuis en verwijderen  SM20227048
 van asbesthoudende materialen 

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
  
Julianalaan, Prins Hendriklaan,  reconstructie riolering en verharding MA20220012
Prins Frederikstraat,  Emmasingel e.o.
Sobriëtasstraat 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl 

BESTEMMINGSPLAN ‘N65 INFILTRATIEVOORZIENING’  TE HELVOIRT

De gemeenteraad van Vught heeft op 21 juli 2022 het bestemmingsplan ‘N65 
Infiltratievoorziening’ te Helvoirt gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘N65 infiltratievoorziening’ te Helvoirt maakt de realisatie van een waterin-
filtratievoorziening en aangrenzende sloten ten behoeve van de verdieping van de N65 mogelijk 
langs De Dijk in Helvoirt tussen de Molenstraat en de Broekleij.

Dit bericht is geen officiële publicaties. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het bestemmingsplan met bijbehorende bijlagen ligt tot en met 12 oktober 2022 ter inzage op 
gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1, Vught. De officiële publicatie kunt u vinden op www.offi-
cielebekendmakingen.nl. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer NL.IMRO.9930.IOVHB0865N65infilt-va01.

AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN

De gemeente heeft besloten gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen voor huisnummer 15 
aan de Guido Gezellehof en aan de Molenstraat voor huisnummer 9 voor het parkeren van de 
personenauto van een gehandicapte bewoner .

Molenstraat 9 Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats voor        GP20220003
  het parkeren van de personenauto van 
  de bewoner 
Guido Gezellehof 15 Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats           GP20220004
  voor het parkeren van de personenauto 
  van de bewoner

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 
HetKlaverblad zijn geen officiële publicaties. Aan deze informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Net als vorig jaar reikt de gemeente Vught, als blijk van waardering, Mantelzorgpluimen 
uit aan mantelzorgers. De Mantelzorgpluim is vanaf september online aan te vragen 
door de zorgvrager en ontvanger. 

MANTELZORGPLUIM

Aanvragen
De Mantelzorgpluim bestaat uit een VVV-bon. 
Er wordt één Mantelzorgpluim per adres (van 
zorgvrager) uitgegeven. Het is ook mogelijk om 
de Mantelzorgpluim schriftelijk aan te vragen. 
Houd het Klaverblad in de gaten voor meer 
informatie en hoe u de pluim voor uzelf of een 
ander kunt aanvragen. 

Week van de mantelzorger
In de week van de mantelzorger worden er 
verschillende cursussen en workshops georga-
niseerd. Hieronder vindt u een klein overzicht. 

•  Maandagochtend 7 november: cursus ‘Gezonde 
Leefstijl 50+’

•  Dinsdagavond 8 november: workshop ‘Hoe 
blijf ik in balans?’

•  Woensdagmiddag 9 november: workshop 
‘AED’ door Stichting Hartveilig Vughterstede 
Hans van den Bogaert en workshop ‘Gezond 
bewegen’ door bewegingsagoog Wendy van 
Lieshout. 

Vragen?
Voor vragen over de Mantelzorgpluim kunt u con-
tact opnemen met Welzijn Vught via 073-656350.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Mobiliteitsvisie 2035 (tot 16 september 2022)
• Ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 207a, Vught (tot en met 5 oktober)
• Ontwerpwijzigingsplan Baarzenstraat 17, Vught (tot en met 5 oktober) 
• Bestemmingsplan N65 Infiltratievoorziening, Helvoirt (tot en met 12 oktober)

•  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.


