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Fotowedstrijd omgevingsvisie
INSPIRATIE OPDOEN BUITEN VUGHT

De opdracht van deze week is: maak een foto van iets buiten de gemeente dat ook 
hier goed zou passen. Oplossingen voor energie of klimaat bijvoorbeeld. Een mooi 
kunstwerk, of misschien wel een leuk winkeltje,  speelterrein,  woonconcept of idee 
voor een gezonde leefstijl. Laat u inspireren door andere plaatsen en initiatieven, in 
Nederland of in het buitenland. 

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 10  tot en met 16 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. 

BOUW BRUG DEUTERSESTRAAT LIGT 
OP SCHEMA

Wie er op donderdag 1 september vroeg bij was, kon in de Deutersestraat in Cromvoirt getuige 
zijn van een knap staaltje ‘bruggen bouwen’. Voor 7.00 uur, bij het krieken van de dag, lagen de 
eerste betonnen liggers al over het Drongelens Kanaal. De klus werd geklaard met hoogwerkers 
en vakmanschap. Het werk vordert volgens plan. Het ziet er dan ook naar uit dat de brug vóór 1 
november weer open is.       

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 
openingstijden en extra informatie zoals histo-
rische foto’s en 3D-reconstructies. Op de web-
site staan ook alle adressen waar gratis gedruk-
te plattegronden 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.  

Hoe zien Vught, Helvoirt en Cromvoirt er over 25 jaar uit? Hoe is de ruimte dan 
ingericht nu we onder meer te maken hebben met energieopgaven, klimaatverande-
ring, woningbehoefte, bereikbaarheid en het gezond houden van onze leefomgeving?

UITNODIGING
INSPIRATIE-AVONDEN OMGEVINGSVISIE

VUGHT, HELVOIRT EN CROMVOIRT

De Omgevingsvisie gaat hierover. Hoe komen 
we tot een samenhang tussen gezondheid, 
ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer 
en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. 
Een samenhang die past bij Helvoirt, Cromvoirt 
en Vught. De omgevingsvisie gaat dus over de 
toekomst. 

Op de inspiratie-avonden Omgevingsvisie gaan 
we graag met u in gesprek over de volgende 
thema’s:  

• Klimaat, duurzaamheid en landschap
• Wonen, woonomgeving en voorzieningen
• Leefbaarheid, gezondheid en welzijn
• Landbouw, economie en toerisme

U bent van harte welkom op
• Maandag 19 september: Helvoirt. HelvoirtHuis.
•  Dinsdag 27 september: Buitengebied. 

De Guldenberg.
• Maandag 3 oktober: Vught. Gemeentekantoor. 
•  Woensdag 5 oktober: Cromvoirt. 

De oude Herberg.

Alle avonden gaan over het hele grondgebied 
van Vught. U kunt over uw eigen kern of gebied 
waar u woont in het bijzonder inbreng geven.  

Alle avonden zijn van 19.30 (inloop vanaf 19.15) 
– 21.30 uur 

Opgeven: stuur een mailtje naar: secretariaat.
ontwikkeling@vught.nl (uiterlijk 12.00 uur op 
de dag van de inspiratie-avond van uw keuze)

Uw inbreng telt
Uw inbrengt draagt bij aan een beeld van de 
toekomst van de gemeente Vught en wordt 
meegenomen in de Ontwerp-Omgevingsvisie. 
Deze verwachten wij in april 2023 geschreven 
te hebben. Daarna is er nog gelegenheid voor 
het indienen van zienswijzen. De gemeenteraad 
stelt de visie vast in oktober 2023.

Meer informatie
•  Kijk op www.wijinvught.nl voor alle informatie
•  Hier kunt u ook reageren op stellingen over 

de inrichting van de ruimte en leefomgeving

Inspirerende foto’s
Op de avonden tonen wij  foto’s van foto-
groep Vught. Zij hebben beelden gemaakt die 
inspirerend en kenmerkend zijn voor Vught, 
Helvoirt en Cromvoirt. Foto’s van plekken 
en onderwerpen die kenmerkend zijn en 
waar we als inwoners trots op kunnen zijn. 
Plekken, evenementen, gebouwen, organisa-
ties of verbanden die altijd moeten blijven. 
En foto’s van plekken buiten Vught die inspi-
rerend kunnen zijn voor onze gemeente. 

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.

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
dos Santos Madeira, T.F. 09-09-1988 02-09-2022 Onbekend

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

PAARD EN WAGEN DOOR CROMVOIRT
In Cromvoirt wordt tijdens de Open Monumentendag een rondtocht georgani-
seerd met paard en wagen. Aanmelden kan telefonisch bij Sietske van Maren op 
06-21685393.

De wagen wordt getrokken door een Nederlandse kampioen. In 2020 werd voor het eerst in 
de geschiedenis van de hengstenkeuring van het Groninger Paard een paard buiten Groningen 
Nederlands kampioen: de bijna 8-jarige hengst Maistro Polo van Jan Termeer uit Cromvoirt. 
Groninger paarden zijn een zeldzaam ras en behoren tot de categorie ‘Nederlands zeldzaam huis-
dier’. Wie door dit levend monument vervoerd wil worden, kan na aanmelding opstappen bij de 
parkeerplaats links naast de kerk en voor de voormalige COOP supermarkt. 

De gemeente Vught krijgt een nieuwe erfgoedvisie
HOE GAAN WE OM MET ONS GEZAMENLIJKE 
ERFGOED?
Vught, Helvoirt en Cromvoirt hebben een kleurrijke en interessante geschiede-
nis. Veel in onze  gemeente herinnert er nog aan. Natuurlijk willen we dit erfgoed 
behouden voor de toekomst. Bovendien willen we het beter zichtbaar en ‘beleefbaar’ 
maken voor jong en oud. Hoe we dat  doen? Dat beschrijven we in onze nieuwe erf-
goedvisie. Helpt u mee? 

De gemeente Vught krijgt een nieuwe erf-
goedvisie. Samen met erfgoedadviesbureau The 
Missing Link gaat de gemeente samen met 
inwoners, stichtingen en verenigingen beden-
ken hoe we in de toekomst met ons erfgoed 
om moeten gaan. 

Erfgoed toen en nu
Erfgoed is veel meer dan oude monumenten 
en vergeten sporen. Kasteel Maurick en Fort 
Isabella, maar ook de IJzeren Man, DePetrus 
en de Lunetten op de Vughtse Hei, kunnen ook 
nu op allerlei manieren gebruikt en beleefd 
worden. Voor een groot deel gebeurt dat ook al. 
Zo houden we ons  erfgoed niet alleen in stand; 
we zorgen er tegelijk voor dat het verleden én 
heden op unieke wijze samengaan. 

Wat vinden onze inwoners? 
Op 12 juli was er een bijeenkomst  voor inwo-

ners en erfgoedliefhebbers. Zij konden hier 
hun wensen kenbaar maken voor de nieuwe 
erfgoedvisie. De resultaten van de avond staan 
op het platform ‘Wij in Vught’ (www.wijinvught.
nl). U vindt hier een aparte pagina voor de erf-
goedvisie. Zo kunt u snel en eenvoudig op de 
hoogte blijven van het proces. 

Wat vindt u?
De bewonersavond leverde heel wat op. Toch 
willen we graag nog meer inwoners en andere  
belangstellenden bij de erfgoedvisie betrek-
ken. Daarom nodigen we u graag uit om met 
ons mee te denken en aan te geven wat u 
belangrijke erfgoedonderwerpen vindt. U kunt 
ook bijdragen aan de nieuwe erfgoedvisie door 
de enquête in te vullen op wijinvught.nl. Uw 
mening telt! 

HELPT U WEER MEE ALS MOBILITEITSMAKER?
Op maandag 12 september start de 4de en laatste participatieweek voor de Mobi-
liteitsvisie 2035 van Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Met elkaar en met deze belang-
rijke visie, leiden we het verkeer van de toekomst in goede banen. Werkt u mee 
aan een verkeersveilig, bereikbaar, leefbaar en duurzaam Vught? Meld u dan aan als 
mobiliteitsmaker.  

Hoe zat het ook alweer?
In de gemeente Vught werken we hard aan de 
Mobiliteitsvisie 2035. In deze visie staan de 
belangrijkste uitgangspunten als het gaat om 
verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid 
en duurzaamheid. Om die visie te ontwik-
kelen, zijn er het afgelopen jaar al drie par-
ticipatieweken geweest. Naar aanleiding van 
de laatste week, is er een eerste versie van 
de Mobiliteitsvisie 2035 ontwikkeld. Deze ligt 
nog tot vrijdag 16 september ter inzage via 
wijinvught.nl.

In deze 4de en laatste participatieweek blik-
ken we terug op het volledige proces én kunt 
u prioriteiten toekennen aan de belangrijke 
maatregelen voor de korte termijn.

Wat kunt u doen?
Samen met anderen, beoordeelt u mogelijke 
maatregelen die we in Vught, Helvoirt en 
Cromvoirt kunnen treffen op korte termijn. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan specifieke knel-
punten die veiliger gemaakt worden, de aanleg 
van parkeerplaatsen en het fietsvriendelijker 

maken van fietsroutes naar school. Als mobili-
teitsmaker krijgt u allerlei mogelijke maatrege-
len te zien en u kunt er uw eigen prioriteit aan 
toekennen.

Doet u mee? Fijn! Meld u dan uiterlijk 10 
september aan
U kunt zich aanmelden als mobiliteitsmaker 
voor de bijeenkomst op maandagavond 12 sep-
tember van 19:00u tot 21:00u. Stuur daarvoor 
een korte e-mail naar mobiliteit@vught.nl met 
vermelding van uw naam. Er kunnen maximaal 
30 mobiliteitsmakers meedoen. 

Locatie:
De Oude Herberg Cromvoirt
St.-Lambertusstraat
5266 AG Cromvoirt 

Bent u niet in de gelegenheid mee te
doen?
Vanaf dinsdag 13 september kunt u uw voor-
keur ook digitaal kenbaar maken via het parti-
cipatieplatform 
www.wijinvught.nl/mobiliteitsvisie.

HET KLIMAAT VERANDERT. WAT DOEN WIJ?
Het klimaat verandert. Ook deze zomer hebben we te maken met langdurige 
droogte en extreme hitte. Regent het, dan is het vaak kort en hevig. Zo hevig dat 
straten onderlopen en rivieren overstromen. We kunnen er dan ook niet om heen: 
we moeten ons aanpassen aan deze veranderingen en beter om leren gaan met hitte, 
droogte en wateroverlast. Hoe doen we dat in onze groene gemeente?  

Het is elke dag in het nieuws: de opwarming 
van de aarde en de gevolgen voor het klimaat 
en dus voor de mensen, dieren en natuur. In 
Nederland werken Rijk, provincies en gemeen-
ten aan grote en kleinere plannen om de 
opwarming tegen te gaan en de gevolgen te 
beperken. Ook de gemeente Vught werkt aan 
de klimaatdoelstellingen. Hieronder leest u 
daar meer over. 

Nota Energie en Klimaat 2022-2030
In 2022 werkt de gemeente aan een plan om 
energie duurzaam op te wekken, woningen 
van het aardgas af te halen en beter om te 
gaan met hitte, droogte en wateroverlast. Dat 
komt samen in de ‘Nota Energie en Klimaat 
Vught 2022-2030’. Het beter omgaan met 
hitte, droogte en wateroverlast bereiken we 
bijvoorbeeld met minder verharding (stenen) 
en meer groen in de tuin. Het water zakt dan 
beter weg. Bovendien is het bij extreme hitte 
minder snel heet in de tuin. In de nota staat 
wat de gemeente in 2030 bereikt wil hebben. 
Wat we daarvoor moeten doen wordt elk jaar 
opgenomen in uitvoeringsplannen van de nota. 

Inzien
De concept ‘Nota Energie en Klimaat Vught 
2022-2030’ ligt vanaf 12 september tot en 
met 9 oktober 2022 ter inzage. U kunt in deze 
periode een zienswijze indienen. Hoe u dat 
doet, leest u aan het slot van dit artikel. Een 
ingebrachte zienswijze is niet bindend, maar 
weegt wel mee bij het samenstellen van de 
nota. In december behandelt de gemeenteraad 
de nota. Stemt de raad ermee in, dan wordt de 
nota vastgesteld. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
zon- en windenergie
Eén van de thema’s in de Nota Energie en 
Klimaat is het onderzoek naar de mogelijk-
heden van zonne- en windenergie in onze 
gemeente. Daarover gaat de ‘Notitie Reikwijdte 
en Detailniveau. Ook deze ligt (nog) ter inzage. 
De inzagetermijn (25 juli tot en met 18 sep-
tember) is vermeld in het Klaverblad van 6 juli. 

U kunt in deze periode ook nog een zienswijze 
indienen.  

Waarom doen we het ook al weer? 
De brandstoffen die we nu gebruiken stoten 
veel CO2 uit. Daarom willen we – en moeten 
we – overgaan naar duurzame energie om 
onze woningen te verwarmen, te koken, te 
wassen, TV te kijken en smartphones op te 
laden.  

Er gebeurt toch al veel? 
Op grote en kleine schaal zijn er allerlei goede, 
duurzame initiatieven. Veel inwoners en bedrij-
ven zijn ermee bezig en ook de gemeente 
werkt aan duurzaamheid. Met plannen en voor-
stellen, maar ook in de praktijk. Zo investeren 
we al jaren in zonnepanelen. Inmiddels is een 
groot deel van de gemeentelijke daken ermee 
bedekt. Maar er is meer nodig, veel meer en 
op grote schaal. Daarom onderzoeken we waar 
we in onze gemeente grootschalig duurzame 
zon- en windenergie kunnen opwekken. Ook 
kijken we met inwoners waar we minder met 
stenen en meer met groen kunnen doen. Tot 
slot maken we met elkaar woningen en andere 
gebouwen stap voor stap aardgasvrij. Zo zor-
gen we ervoor dat volgende generaties ook 
kunnen genieten van onze groene gemeente 
met een aantrekkelijk leefklimaat.  

Inzien in gemeenteblad
gemeentekantoor aan de Secr. Van Rooijstraat 
1, Vught. 

Zienswijze indienen
Wilt u een zienswijze indienen, dan kan dat 
digitaal. Stuurt u een e-mail aan gemeente@
vught.nl. Vermeld als onderwerp: Zienswijze 
NRD zon- en windenergie en/of Zienswijze 
Nota Energie en Klimaat Vught. Kiest u voor 
een schriftelijke zienswijze, stuurt u deze dan 
naar gemeente Vught, postbus 10100, 5260 GA 
Vught. Voor een mondelinge zienswijze kunt u 
een afspraak maken. Stuur uw verzoek om een 
afspraak naar gemeente@vught.nl en geef aan 
waar uw zienswijze betrekking op heeft. 

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 willen we u informe-
ren 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. 
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PERSONEELSTEKORTEN BIJ HUISHOUDELIJKE 
HULP WMO
De vraag naar huishoudelijke hulp bij inwoners is sterk toegenomen en het aanbod 
van personeel bij aanbieders is gedaald. Dit heeft grote gevolgen voor mensen die 
deze hulp het hardst nodig hebben. Ook als het gaat om spoedgevallen.

Tijdens de coronaperiode werd de vraag naar 
huishoudelijk hulp minder. Doordat de vraag 
minder werd en medewerkers ook in andere 
sectoren gemakkelijk werk konden vinden, zijn 
veel voormalige werknemers ander werk gaan 
doen. Nieuwe medewerkers voor de huishou-
delijke hulp zijn daarentegen weer moeilijk te 
vinden. 

Lange wachtlijsten
Door vergrijzing en invoering van het abonne-
mentstarief is de vraag naar huishoudelijke hulp 
de laatste jaren enorm gestegen. Het abonne-
mentstarief houdt in dat de eigen bijdrage niet 
meer inkomensafhankelijk is. Daardoor doen 
nu meer inwoners die de huishoudelijke hulp 
eerst zelf regelde een beroep op de gemeente. 
Daartegenover hebben aanbieders van huis-
houdelijke hulp te weinig personeel dat ingezet 
kan worden. Omdat inwoners nu weer huis-
houdelijke hulp durven te ontvangen/aanvragen 

ontstaan er lange wachtlijsten. Mensen met een 
indicatie moeten nu 6 tot 12 maanden wachten 
en de wachtlijsten blijven oplopen. Ook krijgen 
mensen vaak minder hulp dan waar zij recht 
op hebben. Bij spoedgevallen kan er ook niet 
direct huishoudelijke hulp geboden worden. 
Kwetsbare mensen, die geen huishoudelijk hulp 
via hun eigen netwerk kunnen vragen of dit niet 
kunnen betalen, worden het hardst getroffen. 

Samen met de regio en de aanbieders huishou-
delijke hulp wordt gezocht naar oplossingen. 
Er wordt nagedacht over hoe meer personeel 
kan worden aangetrokken en behouden. Ook 
wordt aandacht besteed aan het zo eerlijk 
mogelijk verdelen van de capaciteit/beschik-
bare medewerkers over de inwoners met een 
indicatie voor huishoudelijke hulp. De gemeen-
te zet zich in om de problemen te verlichten, 
maar er zijn geen makkelijke oplossingen voor 
dit probleem.

RAADSDIALOOG 
Donderdag 9 september om 20.00 uur

➝

KIJK LIVE MEE

Op donderdag 9 september aanstaande wordt 
de raad geïnformeerd over de ontwikkelingen 
bij VOS/NOVO3. 

In de commissievergadering van 15 september 
wordt de subsidiebijdrage besproken. Enerzijds 
gaat het om de budgetsubsidie. Anderzijds om 
een incidentele bijdrage t.b.v. opstartkosten én 
een eventuele aanvullende financiering afhan-
kelijk van het aanbod waarvoor de raad gaat 
kiezen. Het is goed om van VOS/NOVO3 te 
horen wat hun ambities zijn en wat mogelijk is.

Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur in 
de Commissiekamer van het Raadhuis, 
Leeuwensteinplein 5. 

De Raadsdialoog is openbaar toegankelijk. We 
zien u dan ook graag op het Raadhuis. 
Ook kunt u deze bijeenkomst rechtstreeks 
volgen via de vergaderkalender op 
https://vught.nl/gemeenteraad.  

COMMISSIE-
VERGADERING  
Donderdag 15 september om 20.00 uur

Op donderdag 15 september aanstaande ver-
gadert de commissie. De vergadering begint 
om 20.00 uur in de Commissiekamer van het 
Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. Tijdens deze 
vergadering debatteren raads- en burgerleden 
met elkaar over de onderstaande onderwer-
pen. 

Agenda: 
•  Vaststelling Visie ‘Wonen in het 

buitengebied’
  Deze visie is opgesteld om vooraf eenduidig 

te kunnen bepalen waar en of het toevoegen 
van woningen is toegestaan en welke meer-
waarde dit kan opleveren. 

•  Gebiedsvisie ‘Voormalig Kamp Vught 
en omgeving’

  De sleutel tot verbetering in het gebied, is 
de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg en  
hoofdentree van de Penitentiaire Inrichting 
(PI). Er is geprobeerd om de landschappelijke 
en ecologische impact zo gering mogelijk te 
laten zijn. 

•  Budget-basissubsidie Vughtse Omroep 
Stichting 2022

  De raad wordt gevraagd de basissubsidie 
toe te kennen aan de lokale omroep en een 
incidentele subsidie voor de opstartkosten. 

Daarnaast kan de raad zich uitspreken over 
een aanvullend aanbod in dienstverlening, 
overeenkomstig de motie ‘Afwegingskader 
toekomstige zendlicentie’ van 11 februari 
2021. 

•  Verordening maatschappelijke 
 ondersteuning 2022 

  Nieuwe inkoopafspraken en aanvullingen 
maken het noodzakelijk dat de verordening 
opnieuw wordt vastgesteld. 

De conceptagenda en bijbehorende vergader-
stukken zijn te raadplegen in de vergaderka-
lender via https://vught.nl/gemeenteraad. Ook 
kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. 
Uiteraard is deze vergadering openbaar toe-
gankelijk en zien we u graag op het Raadhuis. 

Wilt u uw mening geven over een onderwerp 
op de agenda? Tijdens de commissievergade-
ring is er de mogelijkheid in te spreken. U krijgt 
dan de gelegenheid uw visie over het onder-
werp 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.

Rotonde Esscheweg - Vijverbosweg – 
Onderzoek verhardingen – 21 t/m 22 
september

• De rotonde is afgesloten.
•  Verkeersregelaars regelen motorvoertuigen, 

fietsers worden omgeleid.

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

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
 
Omgevingsvergunning

perceel D 2839 tegenover  kappen van een dode esdoorn OV20221328
Markiezaat 37-39 Vught 
perceel E 3578  tegenover kappen van een dode lijsterbes OV20221329 
Brouwerijlaan 6 en 8 Vught 
Graaf van Rechterenlaan 1 Vught plaatsen van een erfafscheiding OV20221330
perceel D 5192 thv  kappen van een dode zuil carpinus OV20221331
Diepenbrockstraat 17 Vught 
Esschestraat 84 Vught plaatsen van een dakopbouw/kapverhoging OV20221332
Prinsenhage 82 Vught kappen van een amberboom OV20221333
Koepelweg 22 Vught plaatsen van een erfafscheiding OV20221334
Jacob van Ruisdaelstraat 7 Vught realiseren van een dakopbouw OV20221335
Distelberg 7 Helvoirt plaatsen van een eikenhouten  OV20221336
 overkapping/constructie met daarop 
 zonnepanelen 
Reigersbekstraat 19 Vught plaatsen van zonnecollectoren aan de  OV20221337
 voor- en achterzijde van de woning 
Jan van Amstelstraat 55 Vught realiseren aanbouw en overkapping OV20221338
Kolonel Thomsonlaan 2 B Vught plaatsen van een tijdelijke woonunit voor  OV20221339
 een periode van 7 maanden 
Deutersestraat 30 Cromvoirt bouwen van een berging OV20221340 
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

De Kikvorsch 5 Vught nieuwbouw accommodatie kantine  OV20221252 
 en kleedkamers
 
INTREKKING AANVRAAG 

  
Omgevingsvergunning

Eekhoornbos 4 Helvoirt bouwen van een schuur OV20221317
Heuvel 4 Vught plaatsen van luifels aan de voorzijde en  OV20221269
 de zijde van het pand 
  
SLOOPMELDINGEN

  
Omgevingsvergunning

Parklaan 10 Vught totaalsloop inclusief asbestverwijdering  SM20227077
 gebouw Zilverlinden

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
  
Esscheweg 272 F Vught aanbrengen bodemenergiesysteem MA20220010

VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

perceel B 10162 thv  kappen van een dode kastanje OV20221272
Rijckevorselstraat 46 Vught 
perceel K 2008 thv achterzijde  kappen van een dode boom OV20221202
Prins Mauritslaan 8 Vught 
Perceel E 1006 thv  kappen van een dode eik OV20221265
Helvoirtsestraat 1 Helvoirt

ONTHEFFING GEBRUIK OPENBARE WEG
  
Glorieuxlaan 11 Vught Container plaatsen 1 t/m 30  AP 20220236
 september 2022 
Jan van Amstelstraat thv  Depot plaatsen 8 september t/m AP 20220235
nr. 12 Vught 5 oktober 2022 
Prinsenhage 97 Vught Kraanwagen plaatsen 5 oktober 2022  AP 20220241
 10.00-12.30 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl 

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 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.

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


