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Fotowedstrijd omgevingsvisie
WAAR BENT U TROTS OP?

De opdracht van deze week is: maak een foto van in Vught, Helvoirt of Cromvoirt 
waar u als inwoner trots op bent. Dat kan een gebouw zijn, maar ook een evenement, 
natuurgebied of vereniging. En wie weet bent u vooral trots op een groep vrijwilligers,   
school van uw kind, de fijne buurt waar u woont of een sportaccommodatie. 

Meedoen
•  Opdracht: maak een foto van iets in de 

gemeente Vught waar u als inwoner trots op 
bent

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

•  Plaatsen kan van 17  tot en met 23 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 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 ver-
voer, infrastructuur 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 vor-
men we ons een eerste beeld wat u in of 
rondom de gemeente u het meest waar-
devol vindt. Natuurlijk belonen we de ori-
gineelste, 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. 

Typisch Vught

Ook de fotogroep Vught maakt voor de Omgevingsvisie foto’s in de thema’s van de weekopdrach-
ten. In week 1 was de opdracht: ‘maak een foto van iets dat typisch of kenmerkend voor Vught is’. 
Rob van Wijk maakte deze bijzondere foto van het Vughtse raadhuis. 

De gemeente Vught roept ondernemers op om tijdens vier bijeenkomsten hun visie 
te delen over het Vughtse bedrijfsleven. Dat moet resulteren in een Economische 
Visie. Wethouder Mark du Maine: ‘We willen samen werken aan een nog vitaler 
ondernemersklimaat waarin het lokale bedrijfsleven volledig tot zijn recht kan 
komen.’

HELP MEE EEN NOG GEZONDER ONDERNEMERS-
KLIMAAT TE CREËREN 

De vier bijeenkomsten hebben elk een eigen 
thema: Bedrijventerreinen, winkelgebieden, 
recreatie en toerisme en buitengebieden. Du 
Maine: ‘ We hopen dat ondernemers ons wil-
len helpen bij het ontwikkelen van de econo-
mische visie. Tijdens de participatieavonden 
is er ruimte voor een open gesprek, kunnen 
we met elkaar de diepte in en achterhalen we 
wellicht ook de vraag achter de vraag. Alles is 
bespreekbaar en wordt ook direct besproken: 
van vergunningen, parkeergelegenheid, bereik-
baarheid, overlast en duurzaamheid tot. Voor 
de vier thema’s hebben we gekozen omdat we 
op deze manier hopelijk tot een zo concreet én 
compleet mogelijke visie komen. Een visie die 
acties bevat om richting te geven aan de econo-
mische doorontwikkeling van onze gemeente. ’

Weerbare ondernemers
De input van de Vughtse ondernemers moet 
leiden tot een duidelijk overzicht van kansen 
en uitdagingen voor ondernemers in Vught en 
welke rol de gemeente daar in kan spelen. Du 
Maine: ‘Onze gemeente heeft ontzettend veel 
te bieden. We hebben toeristische trekpleisters, 
een palet aan winkels die je niet verwacht in 
een relatief kleine gemeente en een prachtig 
buitengebied. Vughtse ondernemers zijn ook 
ontzettend weerbaar; dat hebben ze onder 
andere laten zien tijdens de coronacrisis. Er is 
weinig leegstand en het aanbod is heel divers. 
We zijn trots op onze ondernemers en willen 
graag samen met hen een nog beter onder-
nemersklimaat creëren waarin hun bedrijven 
kunnen floreren.’

Komt u ook?
13 september: Bedrijventerreinen
14 september: Winkelgebieden
20 september: Recreatie en toerisme
21 september: Buitengebieden

De bijeenkomsten duren van 19.00 uur tot 
21.00 uur. De locatie is Kettingweg 7B in Vught. 
U bent van harte welkom. 

Bent u erbij? Fijn! Loop gerust binnen bij 
een bijeenkomst naar keuze. Aanmelden is 
gewenst, maar niet noodzakelijk. Meld u aan 
via ondernemer@vught.nl. Geef aan bij welke 
bijeenkomst(en) u aanwezig bent. 

Mark du Maine

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.

Rob van Wijk)

AANMELDEN VOOR EVENEMENTEN-
KALENDER 2023 
Vóór 1 oktober 2022
Wilt u in 2023 een evenement organiseren? Geef dit dan vóór 1 oktober 2022 
aan ons door. Het melden van het evenement is belangrijk omdat het kan zijn 
dat er meerdere organisaties zijn voor een verschillend evenement op dezelfde 
locatie op hetzelfde moment. Met deze informatie kunnen we hier samen vooraf 
rekening mee houden en het goed inplannen.

Stuur een e-mail naar veiligheid@vught.nl. Vermeld de naam van het evenement, de omschrij-
ving, de exacte locatie en de datum(s).

Let op: Deze melding voor uw evenement is geen officiële aanvraag voor een evenementen-
vergunning. U moet deze dus nog apart doen/aanvragen. Kijk op www.vught.nl bij vergun-
ningen voor meer informatie. Begin hier op tijd mee.

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 www.wijinvught.nl

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
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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.

VRAAG NU EEN MANTELPLUIM AAN!
Op 10 november 2022 is het de Dag van de 
Mantelzorg. De dag dat alle mantelzorgers in 
het zonnetje worden gezet voor al het goede 
en harde werk dat zij verrichten. 

Na alle positieve en verraste reacties de afgelo-
pen jaren van mantelzorgers, reiken we dit jaar 
opnieuw de Mantelzorgpluim uit. Mantelzorgers 
betekenen ontzettend veel voor onze maat-
schappij en u als mantelzorger verdient het om 
in het zonnetje gezet te worden. Maar wanneer 
bent u nu eigenlijk mantelzorger? Dat bent u 
als bijvoorbeeld uw ouders extra zorg nodig 
hebben, of u ouder bent van een kind met een 
ziekte of psychische kwetsbaarheid. Misschien 
let u veel op een oudere buurman. Dat noemen 
we mantelzorg: u kiest er niet voor, maar het 
overkomt u en u doet het vaak met liefde en 
plezier.  

Een Mantelzorgpluim is een cadeau in de vorm 
van een VVV-cadeaubon die u in verschillende 
winkels in heel Nederland uit kunt geven. Bent 
u alvast benieuwd welke winkels dit zijn? Kijk 
dan op vvvcadeaukaarten.nl/
besteden/vvv-cadeaubon/winkels. 

In tegenstelling tot eerdere jaren kan niet 
alleen de zorgvrager de Mantelzorgpluim aan-
vragen, maar ook de mantelzorger zelf. U kunt 
de aanvraag online indienen door onderstaan-
de QR-code te scannen. Ook kunt u zich schrif-

telijk aanmelden voor de Mantelzorgpluim. Bel 
naar Welzijn Vught via 073-6565350 en zij stu-
ren het formulier met antwoordenvelop naar 
u op. Hebt u hulp nodig bij het invullen van 
het formulier? Dan kunt u op dinsdagmiddag 
tussen 14.00 en 17.00 uur terecht bij Wijkpunt 
DePetrus of op maandagmiddag tussen 14.00 
en 15.00 uur bij het inloopspreekuur in het 
HelvoirThuis. 

U verdient het om een Mantelzorgpluim te 
krijgen als blijk van onze waardering. Dank u 
wel voor uw inzet.

EEN NIEUW BELEID VOOR SUBSIDIES EN 
ACCOMMODATIES 
Kom naar de informatieavond op dinsdag 20 september of op vrijdag 23 september

De gemeente Vught kent een bloeiend maatschappelijk leven. We hebben geweldige 
verenigingen en organisaties, bevlogen vrijwilligers en goede accommodaties voor 
allerlei activiteiten. Natuurlijk willen we dat zo houden en – met uw hulp - verder 
verbeteren. Daarom werken we aan een nieuw beleid voor subsidies en accommo-
daties. Maakt uw organisatie, stichting of vereniging gebruik van de gemeentelijke 
subsidies of bent u exploitant van een of meer maatschappelijke accommodaties in 
Vught, Helvoirt of Cromvoirt? Kom dan naar één van de twee informatieavonden. 
Hieronder leest u er meer over.      

Het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid 
begint met een startnotitie met de uitgangs-
punten. De basisvoorwaarden, zogezegd. We 
willen deze startnotitie in december van dit 
jaar voorleggen aan de gemeenteraad. In 2023 
kunnen we het beleid dan verder vorm en 
inhoud gaan geven. 

We hebben uw hulp nodig
De gemeente wil de subsidieontvangers en 
exploitanten van maatschappelijke accommo-
daties in de gemeente bij de ontwikkeling van 
het nieuwe beleid betrekken. Uw kennis, erva-
ring en ideeën zijn daarbij van grote waarde. 
Wij gaan hierover graag met u in gesprek. 
Daarom nodigen wij u van harte uit voor een 
informatieavond. U bent welkom op dinsdag 20 
september of vrijdag 23 september. 

De informatieavonden: het doel
Op de informatieavonden informeren we u 
over doel en aanpak van het nieuwe beleid. 
Daarnaast horen we graag uw mening over het 
bestaande beleid en uw ideeën over mogelijk-
heden om dit te verbeteren. Het gaat daarbij 
over het subsidiebeleid en de subsidieregelin-

gen én de wijze waarop de gemeente omgaat 
met de maatschappelijke accommodaties in 
Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Uw bijdragen 
zijn van groot belang om te komen tot een 
goed werkend, breed gedragen beleid.

De informatieavonden: wanneer en 
waar?
•  De avonden zijn op dinsdag 20 september en 

vrijdag 23 september en beginnen om 20.00 
uur. Inlopen kan vanaf 19.30 uur. De beide 
avonden zijn hetzelfde. U kunt de avond van 
uw voorkeur kiezen. 

•  De avond van 20 september is in het gemeen-
tekantoor. Het adres is Secr. Van Rooijstraat 1 
in Vught. U kunt binnen via de personeelsin-
gang, naast Venvulas, tegenover de ingang van 
de parkeergarage. De avond van 23 september 
is in het raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5. 

•  Bent u erbij? Fijn! Meldt u zich dan aan via 
subsidies@vught.nl. Geef in een korte mail 
aan met hoeveel personen u komt en namens 
welke organisatie/accommodatie. 

Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Graag tot 20 of 23 september. 

KINDERWORKSHOPS OMGEVINGSVISIE
HOE ZIE JIJ ONZE TOEKOMST?
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. 

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@sasillu-

straties.nl. Of via www.sjorssportief.nl
•  De workshops zijn nog op 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 inrichting 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 toekomst.
 

WORLD CLEANUP DAY
Samen houden we Vught schoon
Op zaterdag 17 september is het World Cleanup Day. Tijdens deze wereldwijde 
opruimactie geven we samen met ruim 180 landen de planeet een grote schoon-
maakbeurt. Het doel is het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval! Hebt u thuis 
nog een grijper liggen? Haal deze uit de kast en ruim zoveel mogelijk zwerfafval op 
tijdens het wandelen. 

Wilt u vaker zwerfafval opruimen? Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Als dank voor uw hulp 
stellen wij gratis voor u speciale bedrukte zwerfvuilzakken en afvalgrijpers beschikbaar. Ook voor 
kinderen hebben we speciale kinder-afvalgrijpers.

Mail naar zwerfvuil@vught.nl wat u nodig hebt en wanneer u de materialen op te halen bij de BOR.
Via de Mijngemeente app of via een melding kunt u aangeven waar uw volle zwerfafvalzak staat 
(bijvoorbeeld bij een herkenbare afvalbak of lantaarnpaal). We halen de afvalzak zo snel mogelijk op.

Let op: stop het zwerfafval in de speciale bedrukte afvalzakken, dat is herkenbaar voor iedereen.

Illustratie Saskia van Oversteeg
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BUURTTENT HELVOIRT
Komt u op de koffie?

Donderdag 15 september staat de buurttent van 13.00 tot 16.00 uur op het Vincent van 
Goghplein in Helvoirt tijdens de markt. Gemeente Vught, buurtpreventie, politie en de woning-
bouwvereniging Woonveste staan met een kop koffie voor u klaar. Hebt u zin in een praatje, hebt 
u vragen of suggesties? Kom vooral langs!

Secr. V. Rooijstraat – Aanbrengen marke-
ring -  20 september 
•  De Secr. Van Rooijstraat is op 20 sept 

afgesloten ter hoogte van de zebra bij het      
gemeentekantoor.

• Verkeer wordt omgeleid.
•  Bij slecht weer worden de werkzaamheden 

uitgesteld.

N65 – Werkzaamheden RWS – 20 en 21 
september
•  De afritten op de N65; Martinilaan en 

Vijverbosweg komend vanuit Den Bosch, zijn 
afgesloten van 20:00 – 05:00 uur.

• Verkeer wordt omgeleid.

Rotonde Esscheweg - Vijverbosweg – 
Onderzoek verhardingen – 21 t/m 22 
september
• De rotonde is afgesloten.
•  Verkeersregelaars regelen motorvoertuigen, 

fietsers worden omgeleid.

Deutersestraat – Vervangen 
Deutersebrug – t/m 30 november
•  De Deutersestraat is afgesloten ter hoogte 

van het Drongelens kanaal.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

De Bréautélaan Vught – Reconstruc-
tiewerkzaamheden – t/m 25 november
•  De De Bréautélaan gestremd voor al het 

verkeer.

Emmasingel (Noord) Vught – Reconstruc-
tiewerkzaamheden -  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.

Kastanjelaan – Aanbrengen markering – 
21 september
•  De Kastanjelaan is op 21 sept afgesloten ter 

hoogte van de zebra bij de Landmanschool.
• Verkeer wordt omgeleid. 
Bij slecht weer worden de werkzaamheden 
uitgesteld.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
 
Omgevingsvergunning

Carillonlaan 3 Vught Plaatsen van tijdelijke huisvesting OV20221341
Eikenlaan 24 Vught Kappen van vijf bomen OV20221342
perceel L 3588 t.h.v.  Kappen van twee beuken OV20221343
Helvoirtseweg 151 Vught 
Koepelweg 6 A Vught Plaatsen van een erfafscheiding OV20221344
St.-Lambertusstraat 55 C  Realiseren van een dakkapel OV20221345
Cromvoirt 
Ploegveld 57 Vught Splitsen van de woning OV20221346
Esscheweg 127 Vught Uitbreiden van de badkamer op de  OV20221347
 eerste verdieping
 
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Heiweg 26 Vught Aanleggen van een extra in-/uitrit OV20221261
Mariaplein 11 Vught Verlenging behouden portocabines OV20221263

 
VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Graaf van Rechterenlaan 5  Vught Plaatsen van een erfafscheiding OV20221314
Margrietweg 3 Helvoirt Uitbreiden van de woning OV20221222
Oranjepad 4 Vught Kappen van twee tamme kastanjebomen OV20221255
Perceel L 3001 t.h.v.  Kappen van twee dode prunussen OV20221251
Steenweg Vught 
Watertorenlaan 11 Vught Kappen van een boom OV20221260
Perceel  L 4082 t.h.v.  Noodkap van een dode eik OV20221293
Van Voorst tot Voorststraat Vught 
Perceel D 5557 THV Leijepad  Kappen van een dode berk OV20221223
Helvoirt in de Natuurspeeltuin 
Perceel K1894 t.h.v.  Kappen van een dode boom OV20221280
Albertusstraat 18 Vught 
Perceel A 592 t.h.v.  Kappen van een dode boom OV20221279
Astorias 42 Vught 
Ridder van Brechtlaan 2 Vught Plaatsen van een erfafscheiding met poort OV20221311
Koepelweg 22 Vught Plaatsen van een erfafscheiding OV20221334
Fazant 1 Vught Verwijderen van de coniferenhaag en  OV20221226
 vervangen door hedrahaag

Evenementenvergunning
 
Kloosterstraat 30 Helvoirt Kleding/ boekenmarkt 17-09-2022  AP 20220237
 van 10.00-15.00 uur 
Heuvel 2 Vught Bruisend Vught 17-09-2022  AP 20220210
 van 11.00-19.00 uur
 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
  
Heuvel 2 Vught Bruisend Vught 17-09-2022 van  AP 20220210 
 11.00-19.00 uur
 

ONTHEFFING GEBRUIK OPENBARE WEG
  
Diverse centrumlocaties in het Kerstbomen plaatsen van 21-11-2022  AP 20220242
centrum van Vught, Cromvoirt  t/m 09-01-2023
en Helvoirt
  
De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl 

RECTIFICATIE INZAGE NOTA ENERGIE EN KLIMAAT 2022-2030

In het Klaverblad van woensdag 7 september, meldden we dat u vanaf 12 september 
tot en met 9 oktober de concept ‘Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030’ kunt 
inzien. Dit is niet juist. De termijn voor inzage en het indienen van een zienswijze is 
opgeschort. Wanneer de nota werkelijk ter inzage gaat, is nog niet bekend. U leest 
het bijtijds op deze pagina’s.

Inzagetermijn schuift op
In de Nota Energie en Klimaat zet de gemeente uiteen hoe zij duurzame energie wil opwekken, 
woningen van het aardgas af wil halen en beter om wil gaan met droogte, hitte en wateroverlast. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept-nota vorige week behandeld en 
wenst haar nog op enkele punten aan te passen. Daarom schuift de inzage termijn enige tijd op.  

Notitie Reikwijdte en Detailniveau zon- en windenergie
Eén van de onderwerpen in de Nota Energie en Klimaat, betreft het onderzoek naar zonne- en 
windenergie. Daarover gaat de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. Deze visie ligt nog ter inzage 
tot en met 18 september. In deze periode kunt u ook nog een zienswijze indienen.  

RECTIFICATIE 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 ont-
leend. 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.officielebekendmakingen.nl. U kunt de stukken ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.hvtBPN65inf-VG01.

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 publicatwie 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 worden ontleend.

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


