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HET IS GOED LEVEN IN HET VUGHT 
VAN 2027

Puck is en Lola weten wel wat ze willen als ze groot zijn.  Het energieprobleem en de 
woningnood zijn opgelost en thuislozen zijn er niet meer. En reizen? Dan doe je niet 
meer met het vliegtuig. Gewoon via een wolkje gratis de hele wereld over zweven. 
Het is goed leven in het Vught van 2047. Laat dat maar aan Puck en Lola over. 

Lola is net 9 en Puck negenenhalf (over vier 
weken wordt ze 10) en zij doen mee aan 
de kinderworkshops voor de Omgevingsvisie 
voor Vught. Onder leiding van illustrator Saskia 
van Oversteeg, knippen, plakken, tekenen en 
ontwerpen zij het Vught van de toekomst. 
De moodboards die de kinderen maken 
worden meegenomen ter inspiratie in de 
Omgevingsvisie.  

Iedereen woont in dezelfde flat
Puck: ‘We moesten bedenken hoe wij zouden 
willen dat Vught er over 25 jaar uit zou zien. Ik 
heb bijvoorbeeld  een winkelwagen getekend. Je 
kunt  de hele winkelwagen bestellen, die komt 
dan naar je toe rijden en dan kun je gewoon in 
die winkelwagen boodschappen doen.’ Lola: ‘Als 
je dus bijvoorbeeld heel moe bent omdat je tot 
laat in de avond hebt geshopt, brengt de wagen 
je gewoon naar huis.” En dat is dus heel handig 
volgens Puck, want er staat maar één flat in 
Vught. Een heel hoge flat, waar alle inwoners in 
wonen. ‘Zo bespaar je dus echt heel veel ruimte. 
De flat is heel speciaal, want van binnen is de 
flat groter dan van buiten. Je betaalt ook niet 
meer met geld, maar met kralen. En alle kralen 
zijn 1 euro. De kralen passen allemaal aan een 
ketting, of je  neemt gewoon een soort por-
temonnee mee. Veel handiger.’ Puck wijst naar 
een regenboog op haar moodboard: “Dat daar 
is een portaal. Binnenin zijn allemaal deuren 
met vlaggen van landen erboven en zo kun je 

reizen, helemaal gratis. Je komt bij het portaal 
met een wolkje. Dat is een soort betere auto, 
want hij kan ook zweven.’ En als je dan geen 
wolkje hebt? ‘Nou dan bestel je toch gewoon 
een taxi wolkje.’

Thuislozen mogen bij mij wonen. 
Of in mijn buitenhuis. 
Lola heeft een soort nieuw auto’s bedacht. 
Haar auto is ook een villa en je kunt ‘m ook 
gebruiken als caravan zodat je op vakantie kunt. 
Ook via een portaal. “Ik heb ook een dieren-
opvang. Kijk maar: de ogen van de kat heeft 
gele gordijnen. Dat zie je aan het handje dat ik 
erbij heb getekend. Ik heb ook mijn huis gete-
kend. Het heeft ook een buitenhuis. Dus zijn er 
over vijfentwintig jaar geen thuisloze personen 
meer in Vught, want die mogen gewoon bij mij 
wonen.” Puck: “Lola, je had toch ook nog een 
heel speciale boom ontworpen?”  “Oh ja, als 
het heel warm of koud is, ga je gewoon tegen 
mijn boom zitten. Want in de bomen zitten 
iPadjes. Je kunt intoetsen hoe warm of koud je 
wilt worden. Niet in iedere boom hoor, maar 
wel tenminste 1 in elke straat.”

Over twee zaken zijn Puck en Lola het roerend 
eens. Er bestaat over 25 jaar in Vught geen 
oorlog meer. En er zijn ook geen uitlaatgas-
sen. “Maar daar gaan we vandaag een oplossing 
voor bedenken”, zegt Puck. “Ik denk dat ik mijn 
wolkje verder uitwerk!” 

De bijdrage van de fotogroep Vught aan de fotowedstrijd Omgevingsvisie week 2: ideetje voor 
Vught? Een foto van Rob van Dijk.

(Rob van Dijk)

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.

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.
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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.

‘WIJZIGINGSPLAN TAALSTRAAT 17A, VUGHT IS VASTGESTELD’

Het wijzigingsplan ‘Taalstraat 17a, Vught’ gaat over het omzetten van een voormalige 
fysiotherapiepraktijk naar 4 appartementen. De bestemming ‘Dienstverlening’ wordt 
met dit wijzigingsplan omgezet naar ‘Wonen’. 

U kunt het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken bekijken tot en met woensdag 
2 november 2022 op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.vghWPTaal-
straat17a-OVG1 U vindt daar ook meer informatie over de inzagetermijn, het aanvragen van 
afschriften en de eventuele bezwaar- en beroepsmogelijkheden.  

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat wat betreft het wegverkeerslawaai de voorkeursgrens-
waarde van 48 dB voor de nieuwe woningen wordt overschreden met maximaal 14 dB (62 dB).  

Een beroepschrift moet binnen de genoemde termijn worden ingediend bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 
073-6580680.

COMMISSIE-
VERGADERING  
Donderdag 22 september om 20.00 uur

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
•  Dinsdag 27 september: De Guldenberg.
•  Maandag 3 oktober:  Vught. 

Gemeentekantoor. 

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 inwonerstrots op kun-
nen zijn. Plekken, evenementen, gebouwen, 
organisaties of verbanden die altijd moe-
ten blijven. En foto’s van plekken buiten 
Vught die inspirerend kunnen zijn voor 
onze gemeente. 

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

Maakt uw organisatie, stichting of vereniging gebruik van gemeentelijke subsidies 
of bent u exploitant van een of meer maatschappelijke accommodaties in Vught, 
Helvoirt of Cromvoirt? Kom dan naar de informatieavond op vrijdag 23 september.      

Om het nieuwe subsidie- en accommodatiebeleid vorm en inhoud te geven, hebben we uw hulp 
nodig. Uw kennis, ervaring en ideeën zijn van grote waarde om te komen tot een nieuw, gedragen 
en goed beleid. Daarom nodigen wij u van harte uit de informatieavond op vrijdag 23 september. 

De informatieavond 
• De avond is op vrijdag 23 september en begint om 20.00 uur. Inlopen kan vanaf 19.30 uur. 
• De avond 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 23 september. 

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?

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

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

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• 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.

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 u.

• Verkeer wordt omgeleid.

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

fietsers worden omgeleid.

Deutersestraat  Cromvoirt– Vervangen 
Deutersebrug – 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.

Kastanjelaan Helvoirt – 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.

Pepereind Cromvoirt – Reconstructie-
werkzaamheden – 24 oktober tot febru-
ari 2023 
•  Pepereind is vanaf 24 oktober gestremd tus-

sen Cromvoirtsedijk en Hoeksestraat.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid

➝
KIJK LIVE MEE

Op donderdag 22 september aanstaande wordt 
de commissievergadering hervat. De vergade-
ring begint om 20.00 uur in de Commissiekamer 
van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. Tijdens 
deze vergadering debatteren raads- en bur-
gerleden met elkaar over de onderstaande 
onderwerpen. 

Agenda:  
•   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 onder-
steuning 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 deze qr-code. Ook kunt u hier de 
vergadering rechtstreeks volgen. 
Uiteraard is deze vergadering openbaar toe-
gankelijk en zien we u graag op het Raadhuis. 

WEGWERKZAAMHEDEN
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BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
 
Omgevingsvergunning

Lekkerbeetjenlaan 126 Vught Kappen van een eikenboom OV20221349
Perceel H 1848 t.h.v. berm langs  Kappen van drie zomereiken OV20221350
de huidige rijbaan Pepereind 
Esscheweg 272 A Vught Uitbreiden van de woning OV20221351
De Gijzel 43 Helvoirt Verbouwen van een schuur tot  OV20221352
 mantelzorg woning 
Taalstraat 30 Vught Vervangen van het raam in de voorgevel OV20221353
Graaf van Rechterenlaan 6 Vught Legaliseren erfafscheiding OV20221354
St.-Lambertusstraat 60 Cromvoirt Verbouwen van repetitielokaal De Noot OV20221355
Boterbloemstraat 17 Vught Verbouwen, uitbreiden en verduurzamen  OV20221356
 van de woning 
Perceel L 4442 kavel 16  Bouwen van een woning OV20221357
LOOF ong. Vught 

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 
gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1 te Vught. Tegen betaling kunt u afschriften ontvan-
gen 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 ont-
leend.

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

 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

St.-Lambertusstraat 1 Cromvoirt Kappen van een kastanje boom OV20221276
Taalstraat 179 Vught Vervangen oude erfafscheiding OV20221214
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Heiweg 14 B Vught Verbouwen van de woning OV20221221
Burg. Versterstraat 10 Helvoirt Maken van een lift naast een woonhuis OV20221312
Cromvoirtsepad 5 Vught Bouwen van een woning OV20221238
Lekkerbeetjenlaan 8 Vught Bouwen van een overkapping OV20221247
Biestakkerstraat 4 Helvoirt Uitbreiden verdieping OV20221281
Van Hanswijkstraat 5 Vught Uitrit aanleggen voor parkeren op  OV20221188
 eigen terrein 

OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE 
  
Kerkweg 2 Cromvoirt Brandveilig gebruik i.v.m. gerealiseerde  UV20224006
 uitbreiding 

SLOOPMELDINGEN
  
Oude Rijksweg 30 a Helvoirt Verwijderen asbesthoudende materialen SM20227082
Van Beresteijnstraat 17 Vught Intern slopen vanwege renovatie van SM20227080 
 de woning

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
  
Boslaan 49 Vught Veranderen van activiteiten MM20220009
 
ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG

  
Omgevingsvergunning

Victorialaan 15 Vught Verbouwen van het voormalig  UV20214011
 schoolgebouw naar 10 wooneenheden 
 en het bouwen van 2 vrijstaande woningen 
 incl. berging en fietsenstalling

INTREKKING AANVRAAG 
  
Omgevingsvergunning

Margrietlaan 20 Vught Realiseren uitrit/poort achterzijde van  OV20221208
 de woning 
Reigersbekstraat 19 Vught Plaatsen van zonnecollectoren aan de  OV20221337
 voor- en achterzijde van de woning 
Heuvel 4 Vught Plaatsen van luifels voor de ramen aan  OV20221269
 de voorzijde en zijkant van het pand 
Perceel L 4462, bouwnummer 30  Plaatsen tijdelijke woonunit OV20221308
t.h.v. Loyolalaan 9 Vught

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
  
Esscheweg 274 Vught Veranderen van inrichting MM20220025

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl 
Alle gemeentelijke speeltuinen zijn vanaf 
zaterdag rookvrij. Kom dat samen met 
wethouder Toine van de Ven vieren. 
Er staat een ijscokar met gratis ijsjes 
voor alle aanwezigen. Iedereen is welkom! 

Uitnodiging

Zaterdag 24 sept. om 11.00 uur 

Natuurspeeltuin Lidwinapark 
aan de Wolfskamerweg in Vught

Fotowedstrijd omgevingsvisie
WAT MOET ALTIJD BLIJVEN?
De opdracht van deze week is: maak een foto van iets in Vught, Cromvoirt of Helvoirt 
dat altijd moet blijven. Dat er ook over 100 jaar nog moet zijn. Een gebouw, een ver-
eniging, een kunstwerk of misschien wel een natuurgebied of woonwijk. Zodat we bij 
het vaststellen van de omgevingsvisie weten waar we zuinig op moeten zijn.

Meedoen
•  Opdracht: maak een foto die verbeeldt wat 

u inspirerend 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 24 tot en met 30 september 
2022

•  Stuur of plaats 1 foto per keer. Gebruik #foto-
wedstrijdweek4

•  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. 

MAAIWERKZAAMHEDEN SLOTEN IN HELVOIRT
In Helvoirt liggen ongeveer 35 km watergangen (sloten) die we ieder jaar geheel of 
gedeeltelijk maaien. Dit doen we volgens de ‘Verordening waterhuishouding Noord-
Brabant’. In de praktijk betekent dit dat we de sloot maaien en het slootmaaisel laten 
liggen bij de eigenaar van de grond langs deze watergang. Om schade aan drainage- 
en regenwaterafvoeren, tijdens de maaiwerkzaamheden, te voorkomen, moeten de 
eigenaren deze afvoeren duidelijk aangeven.

Iets wijzigen? Geef het op tijd door!
Wilt u, als eigenaar of pachter, gemaakte maai-
afspraken wijzigen of nieuwe afspraken maken? 
Neem dan voor vrijdag 28 oktober 2022 con-
tact met ons op per e-mail via w.d.kadt@vught.
nl. Vermeld ook het kadastrale nummer van het 
perceel. Na deze datum is het helaas niet meer 
mogelijk om voor dit jaar nog wijzigingen door 
te geven voor het maaien.

Meer informatie
Het slotenonderhoud voeren we uit in de 
maanden oktober t/m december 2022. Loon-, 
maai- en grondwerken J. Bouw BV uit Beek en 
Donk voert de maaiwerkzaamheden uit. Wilt 
u meer informatie? Neem dan contact op met 
de heer Willem Jan de Kadt van de gemeente 
Vught op 073 65 80 680.


