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Begin november is de BMX baan gesloten
BMX BAAN WORDT PUMPTRACK

De populaire BMX baan op het Ouwerkerkveld gaat op de schop. Dat betekent wel 
dat de baan korte tijd gesloten is. Vanaf woensdag 2 tot en met donderdag 10 novem-
ber kan er geen gebruik van worden gemaakt. Vervelend voor de sportieve gebruikers, 
maar ze krijgen er iets moois voor terug. De onverharde gravelbaan maakt namelijk 
plaats voor een geasfalteerde pumptrack voor nog meer fiets-, skate- en stepplezier. 

De BMX baan wordt veel wordt gebruikt door 
de fietsende jeugd. Prima; want daar is ie voor 
bedoeld. Maar dat intensief gebruik van de 
onverharde baan heeft wel tot gevolg dat de 
baan flink wat slijtage kent, zeker in de bochten. 
En ook het weer draagt bij aan de aftakeling. 
Het gevolg is dat er vaak onderhoud nodig is. 
Door de baan om te bouwen tot een verharde 
pumptrack is er veel minder (duur) onder-
houd nodig. Bovendien biedt een pumptrack 
meer mogelijkheden voor andere sporters en 
sportertjes op wielen en wieltjes. Een win-win 
situatie dus.

Veiliger en vaker sporten 
De wens voor een geasfalteerde pumptrack 
komt op de eerste plaats van de gebruikers. 

De toegankelijkheid van de baan wordt ermee 
vergroot. Er kan vaker en veiliger gesport wor-
den én de baan is niet langer alleen geschikt 
voor crossfietsjes maar ook voor bijvoorbeeld 
skaters, skateboarders, stepjes en rolschaatsen.  

Crowdfund-actie
Dat het de gebruikers menens was, lieten ze 
zien door zelf een sponsor-, dan wel crowd-
fund-actie op touw te zetten om het asfalteren 
van de baan te helpen financieren. Het leverde 
een welkome bijdrage op aan de kosten van 
het asfalteren. Gebruikers en gemeente zijn 
de donerende stichtingen dan ook bijzonder 
erkentelijk voor hun sportieve bijdrage: het 
Jeugdfonds Vught, Tilmanshof en Goudhaantje.   

FESTIVAL FUTURA VUGHT 

Op de markt vindt u verschillende kraampjes van ondernemers en organisaties uit de regio. Zo 
staan er kraampjes die u advies en tips geven over warmtepompen, isolering, infraroodpanelen en 
energiebesparing.   

Eén van de highlights is de modeshow. De modellen lopen over de catwalk in tweedehands kleding, 
omdat we willen laten zien dat iemand er ook fantastisch uit kan zien zonder een fortuin aan 
kleding uit te geven. Daarnaast zijn er ook twee kunstenaars aanwezig die hun werk laten zien en 
workshops geven. Op www.festivalfutura.nl/vught vindt u meer informatie. 

Zondag 30 oktober wordt de Speeldoos in Vught van 11.00 tot 16.00 uur omgetoverd 
tot een inspirerende markt met een duurzame touch. Op een leuke, gezellige en 
feestelijke wijze wordt u geïnspireerd om duurzamer, energiebewuster en groener 
te wonen en te leven.  

Foto van een vergelijkbare BMX baan in Doornenburg) 

COMMISSIE-
VERGADERING  
Donderdag 20 oktober om 20.00 uur

➝

KIJK LIVE MEE

Agenda:  
•    Bestuursrapportage (burap) II 2022 
  De bestuursrapportage (burap) is binnen de 

P&C-cyclus het instrument waarmee de raad 
door het college geïnformeerd wordt over 
de voortgang van de Programmabegroting 
2022. Met de burapvaststelling van burap II 
vraagt het college goedkeuring aan de raad 
voor de beoogde bijsturing. 

• Programmabegroting 2023 
  De programmabegroting is kader stellend en 

geeft een zo goed mogelijk toekomstbeeld. 
Ze laat zien hoe we er als gemeente op de 
korte en lange termijn financieel voorstaan. 
Dat beeld is in deze tijd erg afhankelijk van 
nationale en internationale ontwikkelingen. 
Ondanks onvermijdelijke onzekerheden bie-
den de programmabegroting 2023 en meer-
jarenbegroting een goede en gezonde finan-
ciële basis: de meerjarenbegroting is positief 
bijgesteld, de solvabiliteit en schuldpositie 
zijn verbeterd en zijn de reserveposities 
ruim voldoende. Daarnaast wordt structu-
reel ruimte vrijgemaakt voor verbetering 
van de algemene reserve.

De conceptagenda en bijbehorende vergader-
stukken zijn te raadplegen in de 
vergaderkalender 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. 

Op donderdag 20 oktober aanstaande vindt de commissievergadering plaats. 
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 onderwerpen. 

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) adviseert het 
college van burgemeester en wethouders gevraagd 
en ongevraagd over het beleid en de uitvoering van 
het Sociaal Domein. Eenmaal per jaar is de verga-
dering van ASD openbaar. De openbare vergadering 
van dit jaar vindt plaats op vrijdag 28 oktober van 
10.30 uur tot 12.30 uur. Locatie: commissiekamer 
van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. 

Openbare vergadering 
Adviesraad Sociaal Domein 2022
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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. 

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

Esscheweg Vught – Werkzaamheden – 24 
t/m 28 oktober
•  Op de Esscheweg is van 24 t/m 28 overlast ter 

hoogte van de rotonde met de Vijverbosweg 
en Wolfskamerweg. 

• Fietsers worden omgeleid.
•  Gemotoriseerd verkeer wordt door ver-

keersregelaars begeleid.

Loonsebaan – Reconstructiewerkzaam-
heden – 15 november
•  De Loonsebaan is op 15 november van  07.00 

tot 18.00 u. afgesloten ter hoogte van de 
Middenweg

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 – Reconstructie-
werkzaamheden – 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 – 20 oktober tot febru-
ari 2023 
•  Pepereind is vanaf 20 oktober t/m 2 decem-

ber gestremd tussen Cromvoirtsedijk en 
Hoeksestraat.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid

De Dijk Helvoirt – Calamiteit Brabant 
Water – t/m 27 oktober
•  De Dijk is t/m 27 oktober afgesloten tussen 

huisnummer 2 en Rijksweg 20.
•  Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. 
•  Tijdens de werkzaamheden worden (brom)

fietsers door verkeersregelaars begeleid. 

WEGWERKZAAMHEDEN

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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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

Piacenzastraat 24 Vught Uitbreiden aan de achterzijde van de  OV20221372
 woning en op de eerste verdieping 
Kamillestraat 22 Vught Bouwen van een nokverhoging OV20221373
Eikendonk 16 Helvoirt Uitbreiden en verduurzamen van de woning OV20221374
Loonsebaan 86 Vught Verbreding van de bestaande in-/uitrit OV20221375
Charlotte v Beuningenln 30 Vught Wijziging van de draagconstructie door  OV20221376
 het aanbrengen van een tussenvloer 
 t.b.v. een bergzolder 
Versterstraat 28 Vught Realiseren van een overdekte fietsenstalling OV20221377
Helvoirtsestraat 20 Helvoirt Verbouwen en verduurzamen van de woning OV20221378
  
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Prinsenhage 55 Vught Kandelaberen van een eikenboom OV20221319 
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Wielewaal 33 Vught Realiseren schuur en overkapping OV20221179
Taalstraat 179 Vught Uitbreiden van een bestaand bijgebouw OV20221186
Michiel de Ruyterweg 83 Vught Bouwen van een erker OV20221283
Taalstraat 179 Vught Kappen van twee coniferen OV20221285
Taalstraat 179 Vught Bouwen van een overkapping en  OV20221286
 schuur achter in de tuin 
De Kikvorsch 5 Vught Nieuwbouw van de onderbouw van het  OV20221252
 paviljoen VFC Zwaluw 
Boslaan gedeelte spoorweg- Kappen van 12 bomen i.v.m. OV20221303
overgang tot aan Eikenlaan herinrichting Boslaan 
 
GEWEIGERDE AANVRAAG

  
St.-Lambertusstraat 1 te Cromvoirt Kappen van een kastanjeboom OV20221276
 
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN

  
Achterstraat 21 Cromvoirt Realiseren aanleg gesloten bodem  MA20220014
 energiesysteem buiten inrichtingen 
 
VERKEERSBESLUIT
  
Rembrandterf 8, Vught Intrekken van een tweetal parkeervoor- VKB2022-20
 zieningen voor het opladen van 
 elektrische auto’s 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl 

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:

• Ontwerpwijzigingsplan ‘Taalstraat 17a, Vught (tot en met 2 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.


