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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

EXTRA ENERGIETOESLAG
Het kabinet heeft besloten de energietoeslag te verhogen van € 800 naar €1.300. Als 
u de energietoeslag van € 800 al heeft ontvangen, dan hoeft u nu niets te doen. U 
krijgt het extra bedrag van € 500 automatisch uitgekeerd. Dit zal naar verwachting in 
november zijn. Heeft u nog geen energietoeslag aangevraagd? Dan kunt u dit alsnog 
doen tot 30 juni 2023.

Studenten
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in gesprek met het VNG hoe deze ver-
goeding het beste uitgekeerd kan worden. Zodra er meer bekend is, berichten wij dit hier.

Vragen en Hulp 
Bij vragen met betrekking tot het aanvragen van de energietoeslag kunt u naar het inloopspreek-
uur van Vincentius.
• Maandag van 14.00 – 15.00 uur in HelvoirThuis Helvoirt 
• Woensdag van 10.00 – 12.00 uur in het Vincentiushuis Vught

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID GROOT SUCCES!

We bedanken iedereen die zo enthousiast heeft meegedaan aan de workshops en cursussen in de 
Week van de Toegankelijkheid. Één week lang hebben alle deelnemers zich van hun beste kant laten 
zien. We hebben veel complimenten gehad en blije gezichten gezien en daar zijn we erg trots op.  

Ook een speciale dank aan Jeugd- & Jongerencentrum Elzenburg, zorglocatie Leyenhof, de Rode 
Rik, Reinier van Arkel, MOVE, Plaza Cultura, Welzijn Vught, de Seniorenbus, Wij Omarmen en Prins 
Hendrik voor het organiseren van de activiteiten. 

DAG VAN DE WITTE STOK

Wettelijke bescherming
Mensen met een visuele beperking lopen voor 
hun eigen veiligheid met een witte stok met 
rode banden. Zo zien andere weggebruikers 
dat deze mensen een visuele beperking hebben. 
Maar deze witte stok is meer, ze zijn namelijk 
ook wettelijk beschermd. Ook als zij niet via 
een zebrapad oversteken hebben zij bij het 
uitsteken van de witte stok voorrang in het 
verkeer. 

Functie witte stok
Naast de signaleringsfunctie heeft de witte stok 
ook andere functies. Wanneer er met de stok 
over de weg wordt gegaan voelt men waar er 
obstakels op de route zijn. In onze gemeente 
zijn er ook geleidelijnen. Dit zijn ribbel- en nop-
pentegels om de route aan te geven wanneer 
de natuurlijke gidslijnen, denk hierbij aan gevels 
van woningen, winkels en randen van grasvel-
den, niet in de buurt zijn. 

Visuele beperking ervaren
Zaterdag 15 oktober van 11.00 tot 15.00 uur 
staan Mobiliteitstrainers van de Robert Coppes 
Stichting, mensen die visueel beperkte mensen 
begeleiden tot ze veilig met de witte stok in 
het verkeer kunnen deelnemen, in de buurt van 
de Petruskerk in Vught. Zij nodigen u uit om 
samen met een witte stok een stukje te lopen 

terwijl u een speciale bril draagt die een visuele 
beperking simuleert. 

Op deze manier vragen we aandacht voor visu-
eel beperkte mensen. Iedereen hoort veilig deel 
te kunnen nemen in het verkeer. 

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT 
Wandelt u mee?
Hebt u interesse om mee te doen aan een 
historische wandeling? Meld u zich dan aan via 
Liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl. U bepaalt samen 
met Liesbeth de datum en tijd. Hebt u een ver-
zoek voor een bepaald tijdstip? Geef dit dan bij 
uw aanmelding aan.

De wandelgroep bestaat uit maximaal 15 per-
sonen. De kosten bedragen € 7,- per persoon. 
De opbrengst gaat naar de Heijmstichting. 
Deze Stichting biedt financiële hulp aan oude-
ren in Vught.

Iedereen loopt een risico als ze het huis uit gaan. Maar blinden en slechtzienden 
lopen een groter risico. Omdat zij niet mogen autorijden of kunnen fietsen zijn zij 
vaak aangewezen op het openbaar vervoer, de taxi of ze gaan te voet. Hier wordt op 
15 oktober aandacht voor gevraagd op de dag van de witte stok. 

BLADKORVEN

Het bladafval uit de bladkorven dient als grond-
stof voor compost. Maar soms treffen we ander 
afval aan in de korven zoals takken, papier, schil-
len en vuilniszakken. Dat maakt het afval in zijn 
geheel onbruikbaar. Bovendien ontstaan er zo 
afvalverzamelplaatsen op ongewenste locaties. 
Dat willen we voorkomen en daarom verwij-
deren we de bladkorven die onjuist gebruikt 
worden. 

Milieustraat
Gebruik de bladkorven uitsluitend voor bladaf-
val. Ander afval kunt u inleveren bij de milieu-
straat. Groenafval kunt u zelfs gratis aanbieden. 
Zo helpt u Vught en uw eigen buurt schoon 
en groen te houden. Hartelijk dank voor uw 
medewerking!.

In deze tijd van het jaar komt u overal in onze groene gemeente bladkorven tegen. 
Handig voor bladafval van het openbaar groen én voor het bladafval uit uw tuin. 
Ander (groen) afval hoort niet in de korf zoals bijvoorbeeld snoeiafval. De bladkorven 
zijn alleen bedoeld voor bladeren 
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HET KLIMAAT VERANDERT.  WAT DOEN WIJ?

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 Vught 
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’. 

Omgaan met hitte, droogte en wateroverlast 
kan op grote en kleine schaal. Zo kunt u in uw 
eigen tuin al een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld 
met minder verharding (stenen) en meer groen. 
Dan zakt het water beter weg en bij extreme 
hitte is het 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 10 oktober tot en met 6 
november 2022 ter inzage. 

Inzien in gemeenteblad
U kunt de Nota Energie en Klimaat Vught 
2022-2030 digitaal inzien in het gemeenteblad. 
Het internetadres is: https://bit.ly/3yy6tJL
U vindt de link ook in het nieuwsoverzicht op 
www.vught.nl. 

Raadplegen op papier
Wilt u de nota liever op papier raadplegen? 
Dan bent u hartelijk welkom aan de balie 
van het gemeentekantoor aan de Secr. Van 
Rooijstraat 1, Vught. 

Zienswijze indienen
U kunt tijdens de inzageperiode een zienswijze 
indienen. Hoe u dat doet, leest u hieronder. Een 
ingebrachte zienswijze is niet bindend, maar 
weegt wel mee bij het samenstellen van de nota. 

Zo doet u dat
Wilt u een zienswijze indienen, dan kan dat 
digitaal. Stuurt u een e-mail aan gemeente@
vught.nl. Vermeld als onderwerp: 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.

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 energie en klimaat. Niet alleen op 
papier, maar ook in de praktijk. Zo investeren 
we al jaren in zonnepanelen. Een groot deel van 
de gemeentelijke daken ermee is bedekt. Maar 
er is meer nodig; en op grote schaal. Ook dat 
heeft onze aandacht.  

Wat we ook doen
Om ook aan de grote energie en klimaat 
opgaven te kunnen voldoen, onderzoeken we 
waar we in onze gemeente grootschalig duur-
zame zon- en windenergie kunnen opwekken. 
Daarnaast 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 zorgen we ervoor dat volgende generaties 
ook kunnen genieten van onze groene gemeen-
te met een aantrekkelijk leefklimaat.  

RONDLEIDINGEN RAADHUIS
Op vrijdag 4 november en vrijdag 2 december opent het Raadhuis zijn deuren 
opnieuw voor rondleidingen onder leiding van Liesbeth Sidler. 

Het Raadhuis
Hebt u altijd al willen weten welke rijke historie schuilgaat áchter de deuren van het Raadhuis? 
Dan bent u van harte welkom om op de eerste vrijdag van de maand mee te lopen tijdens een 
rondleiding.

Kosten 
De rondleiding start om 10.30 uur. De kosten voor de rondleiding bedragen €7,- per persoon, 
inclusief koffie/thee. De opbrengst gaat naar de Heijmstichting. 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden bij Liesbeth Sidler via de e-mail: liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl. 

VRAAG NU EEN MANTELZORGPLUIM AAN!

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.

Op 10 november 2022 is het de Dag van de Mantelzorg. De dag dat alle mantelzor-
gers in het zonnetje worden gezet voor al het goede en harde werk dat zij verrichten. 

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.

Het klimaat verandert. Ook deze zomer hadden 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?  

Copyright Enter Next Level

WERKZAAMHEDEN 30KM KRUISINGEN IN VUGHT
In oktober, november en december
Bij verschillende kruisingen in Vught nemen we de komende maanden verkeersrem-
mende maatregelen. Dit doen we door op een aantal 30 km kruisingen verkeerspla-
teaus aan te leggen. Dit betekent wel dat  tijdens de werkzaamheden de kruisingen 
zijn afgesloten voor verkeer. We leiden u dan om. 
 
Waar gaan we de komende maanden aan het werk:

Kruising Wanneer

Molenstraat/Ouwerkerklaan 17 oktober t/m 25 oktober

Molenstraat/Molendwarsstraat 26 oktober t/m 8 november

Molenstraat/Baarzenstraat/Vondelstraat 9 november t/m 22 november

Esscheweg/Turfveld 21 november t/m 8 december

Esscheweg/Hageland 9 december t/m 13 december

Esscheweg/Rouppe van der Voortlaan  14 december t/m 20 december 

Schilderstraatje/Achterstraat, Helvoirt 21 december t/m 23 december
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WEGWERKZAAMHEDEN

Molenstraat Vught – Aanleg verkeerspla-
teau’s – t/m 22 november
•  De Molenstraat is vanaf 17 t/m 25 okt afgeslo-

ten ter hoogte van de Ouwerkerklaan 
•  De Molenstraat is vanaf 26 okt t/m 8 nov afge-

sloten ter hoogte van de Molendwarsstraat
•  De Molenstraat is vanaf 9 t/m 22 nov afgeslo-

ten ter hoogte van de Vondelstraat

Esscheweg Vught – Aanleg verkeerspla-
teau’s – 21 november t/m 20 december
•  De Esscheweg is van 21 nov t/m 8 dec afge-

sloten ter hoogte van Turfveld.
•  De Esscheweg is van 9 t/m 13 dec afgesloten 

ter hoogte van Hageland 
•  De Esscheweg is van 14 t/m 20 dec afgesloten 

ter hoogte van Rouppe van der Voortlaan

Schilderstraat Helvoirt – Aanleg uitrit-
constructie – 21 t/m 23 december
•  De Schilderstraat is van 21 t/m 23 dec afge-

sloten ter hoogte van Achterstraat.

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

verkeer.

Deutersestraat  Cromvoirt– Vervangen 
Deutersebrug – t/m 19 oktober
•  De Deutersestraat is afgesloten ter hoogte 

van het Drongelens kanaal.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

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.

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

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

Loonsebaan 133 Vught Aanleggen van een inrit aan de achterzijde  OV20221368
 van het perceel 
Molenstraat 15 Helvoirt Verlenging van de verleende omgevings- OV20221369
 vergunning voor een tijdelijke woonunit 
 met een aanvullende periode van 3 jaar 
De Runsvoort 2 Helvoirt Tijdelijke bewoning in recreatiewoning  OV20221370
 voor de periode van drie jaar 
Vliertstraat 37 Vught Realiseren van een dakopbouw aan  OV20221371
 achterzijde van de woning op de 
 1e verdieping 

 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Boxtelseweg 66 Vught Bouwen van een vrijstaande woning OV20221072
St.-Lambertusstraat 8 Cromvoirt Het vervangen van kozijnen in de voorgevel,  OV20221232
 verplaatsen van een kozijn in de zijgevel en 
 het plaatsen van een kozijn in de achtergevel 
Taalstraat 179 Vught Uitbreiden van een bestaand bijgebouw OV20221186
perceel D 6026 Den Hoek  Bouwen van zes rijwoningen en het  OV20221270
Helvoirt aanleggen van een in-/uitrit 
De Bréautélaan 5 Vught Uitbreiden en splitsen van de woning  OV20221216
 t.b.v. mantelzorg 
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Esschestraat 84 Vught Plaatsen van een dakopbouw/kapverhoging OV20221332
Esscheweg 127 Vught Uitbreiden van de badkamer op de  OV20221347
 eerste verdieping 
Koepelweg 6 A Vught Plaatsen van een erfafscheiding OV20221344
Carillonlaan 3 Vught Plaatsen van tijdelijke huisvesting (lokalen)  OV20221341
 voor een periode van 3 jaar 
 
OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE 

  
Boxtelseweg 32 Vught Brandveilig gebruik gebouwen Herlaarhof,  UV20194014
 gebouw BPOZ incl. bouwdeel G en M
 
ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG

  
Omgevingsvergunning

perceel I 1631, 878, 1540 en 1539  Aanleggen van een persriool UV20224003
Golfbaan Cromvoirt
 
SLOOPMELDINGEN

  
Lunettenlaan 102 D C21K Vught Saneren van asbesthoudende bronnen in  SM20227093
 gebouw K 
Heiweg 14 B Vught Het slopen van een deel van de woning en  SM20227094
 het verwijderen van asbesthoudende materialen
 
MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL

  
Hoef ten Halve 2 Helvoirt Mobiel breken van in totaal 1.500 ton 
 steenachtige materialen
 
MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK

  
Omgevingsvergunning

Lindelaan 58 Helvoirt Melding brandveilig gebruik GM20228005
 
LEEGSTANDWET TIJDELIJKE VERHUUR

  
Omgevingsvergunning

Pepereind 25 Vught Verlenging tijdelijke verhuur leegstaande HV20220002 
 woonruimte eindigend op 10 januari 2024

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl
 
ONTWERP-PARAPLUBESTEMMINGSPLAN ‘ARCHEOLOGIE’

Met het ontwerp-paraplubestemmingsplan ‘Archeologie’ is het doel om te beschikken over een 
eenduidige planologische-juridische regeling voor archeologie in alle bestemmingsplannen over-
eenkomstig de gemeentelijke beleidskader archeologie. Dit plan bevat geen beleidswijzigingen. 

Dit bericht is geen officiële publicatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ont-
leend. Het bestemmingsplan met bijbehorende bijlagen ligt van 13 oktober tot en met 23 novem-
ber 2022 ter inzage op het gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1, Vught. De officiële publi-
catie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl. U kunt de stukken ook raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBParcheologie.ON01.

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 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 ontleend.

Op de hoogte blijven van vergunning-
aanvragen bij u in de buurt?
Schrijf u dan in voor de e-mailservice van de overheid. Ga naar overheid.nl en klik 'Berichten over 
uw buurt' aan. Via 'Bewaar deze zoekopdracht' bent u dan aangemeld en ontvangt u bericht van elke 
vergunningaanvraag in uw buurt. Op ‘Berichten over uw buurt’ staan de officiële publicaties van de 
gemeente van de afgelopen twee maanden. U kunt zich altijd afmelden voor de e-mailservice.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Bestemmingsplan N65 Infiltratievoorziening, Helvoirt (tot en met 12 oktober)
• Ontwerpwijzigingsplan ‘Taalstraat 17a, Vught (tot en met 2 november)
• Nota Energie en Klimaat Vught (tot en met 6 november)
• Ontwerp-paraplubestemmingsplan ‘archeologie’ (tot en met 23 november)

•  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.


