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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

BEWONERSAVOND GROENVISIE 
Maandag 31 oktober 19.00 uur

Afgelopen zomer hebt u uw mening kunnen geven over de Groenvisie. Wat vindt 
u van het groen in onze gemeente? Hoe wilt u dat we hier in de toekomst mee 
omgaan? Ziet u nog kansen in de openbare ruimte waar meer natuur kan komen 
zodat onze openbare ruimte nog groener wordt. We hebben uw mening gevraagd 
op www.wijinvught.nl. Deze ideeën nemen we mee in de nieuwe Groenvisie. Graag 
vertellen wij u meer over de resultaten op maandag 31 oktober.

Bewonersavond:
Wanneer:  Maandag 31 oktober
Tijd:  Inloop 18.45 uur, presentatie 19.00 - 20.30 uur
Waar:  Gemeentekantoor in De Spie (kantine), ingang tegenover de parkeergarage

Natuurlijk is er gelegenheid op deze avond tot het stellen van vragen. Op de website wijinvught.nl 
kunt u vast de resultaten bekijken. Kijk onder lopende projecten ’Groenvisie’

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.  

U KUNT NOG TOT 31 OKTOBER DE MANTEL-
ZORGPLUIM AANVRAGEN!

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 ver-
schillende 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 onderstaande 
QR-code te scannen. Ook kunt u zich schrifte-
lijk 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.

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. 
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Workshops en presentaties
Toegang gratis

Zondag 30 oktober
van 12.00 tot 16.00 uur in 

DePetrus
Heuvel 2, 5261 EE  Vught
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30 oktober

I n  de Speeldoos

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/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

EXTRA BIJEENKOMST UITBREIDING 
VAN DER VALK VUGHT
Na twee participatieavonden waar er is gesproken over thema’s zoals mobiliteit en 
parkeren, natuur, stedenbouw, wonen en architectuur, ging de derde participatie-
avond over de stedenbouwkundige modellen. In een extra vierde bijeenkomst wordt 
er gesproken over een onderzoek of een aangepast programma van het planinitiatief 
haalbaar is. 

U bent van harte welkom op de extra bijeenkomst op maandag 31 oktober vanaf 19.00 uur. De 
bijeenkomst is op locatie Hotel van Der Valk, Bosscheweg 2 in Vught. U kunt zich aanmelden 
door te mailen naar welkom@participatievandervalkvught.nl.  

Wilt u meer informatie over het project ‘Uitbreiding Van der Valk Vught’? Dan verwijzen wij u 
graag naar de site www.wijinvught.nl. 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN VUGHT 
NOORD 2022
Het ontwerpbestemmingsplan Vught 
Noord 2022 gaat over  
Het uiteindelijk vast te stellen bestemmings-
plan ‘Vught Noord 2022’ gaat de volgen-
de vier bestemmingsplannen overnemen: 
Taalstraat/Loyolalaan, Villapark Loonsebaan, 
Stadhouderspark Vught en De Koepel. De vier 
bestemmingsplannen hebben ieder nog hun 
eigen methodiek en regels. Door de plannen 
onder één bestemmingsplan te laten gelden, is 
er meer uniformiteit in de gemeente en is het 
plan tevens een opmaak voor nieuwe bestem-
mingsplannen in de kernen. 
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de 
bijbehorende stukken bekijken van donderdag 

27 oktober tot en met woensdag 7 decem-
ber 2022 op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPvghnoord-
ON01. U vindt daar ook meer informatie over 
de inzagetermijn, het aanvragen van afschriften 
en de eventuele bezwaar- en beroepsmoge-
lijkheden.

U kunt reageren op het 
ontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestem-
mingsplan. De reactie die u indient, heet in 
deze fase een ‘zienswijze’. Hebt u nog vragen 
over deze publicatie? Bel dan met de afdeling 
Ontwikkeling, telefoonnummer 073-6580680.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED VUGHT 2022
De gemeenteraad van Vught heeft op 21 juli 
2022 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Vught 
2022’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan is een 
samenvoeging van de bestemmingsplannen 
‘Buitengebied 2011’ (Vught) en ‘Buitengebied, 
herziening 2020’ (Haaren).

Dit bericht is geen officiële publicaties. Aan 
deze informatie kunnen geen rechten wor-
den ontleend. De officiële publicatie kunt 

u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder ID-nummer NL.IMRO.0865.bgBPBui-
tengb2022-VG01. Het vastgestelde bestem-
mingsplan ligt ter inzage van donderdag 27 
oktober tot en met donderdag 8 december. 

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel 
dan met (contactpersoon en/of afdeling) van 
de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 
073 65 80 680.

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)
• Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Vught 2022 (tot en met 8 december)
• Ontwerpbestemmingsplan Vught Noord 2022 (tot en met 8 december)

•  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.

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.
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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

Bleijendijk 2 Vught Plaatsen zonnepanelen  OV20221379
Pepereind 20 Cromvoirt Aanleggen 2e in-/uitrit OV20221380
Catharinastraat 9 Helvoirt Kappen van twee beukenbomen OV20221381
Taalstraat 17A Vught Transformatie van een bestaand  OV20221383
 appartement naar twee appartementen 
Zonnebos 1 Vught Vervangen van een bestaande carport in  OV20221384
 een nieuwe carport 
Eikendonck 1A Vught Kappen van een zieke boom OV20221385
Julianastraat 9 Helvoirt Functie- en kozijnwijziging OV20221386
Esscheweg 213 Vught Verduurzamen van het pand OV20221387
Taalstraat 76A Vught Lappen van een eikenboom OV20221388
  
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Boslaan 12 Vught Verbouwen van de woning OV20221322
Perceel E4162 naast Boslaan 49 Herinrichting parkeerterrein OV20221326
Perceel K1180 en K 2182  Aanpassen bestaande watergang OV20221325
Taalstraat 88 Vught 
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Perceel D 5192 t.h.v.  Kappen van een dode zuil carpinus OV20221331
Diepenbrockstraat 17 Vught 
Perceel E 3578  tegenover  Kappen van een dode lijsterbes OV20221329
Brouwerijlaan 6 en 8 Vught 
Perceel D 2839 tegenover  Kappen van een dode esdoorn OV20221328
Markiezaat 37-39 Vught 
Loverensestraat 3R-102 en 3R-108 Bouwen van een recreatiewoning  OV20221315
 en een bijgebouw 
Heiweg 26 Vught Aanleggen extra in-/uitrit OV20221261
Molenstraat 15 Helvoirt Verlenging vergunning voor tijdelijke  OV20221369
 woonunit voor drie jaar 
Hoef ten Halve 2A Helvoirt Nieuwbouw loods t.b.v. agrarisch bedrijf OV20221237
Raamweg 34 Vught Plaatsen van een dakkapel aan de  OV20221297
 voor- en achterzijde van de woning 
 
OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT

  
Prinsenhage 82 Vught Kappen van een amberboom OV20221333
Lekkerbeetjenlaan 126 Vught Kappen van een eikenboom OV20221349 
John F. Kennedylaan 12 Vught Uitbreiden van de dakkapel OV20221363
 
ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG

  
Omgevingsvergunning

Isabellaplein 1 Vught Transformatie van kantoorgebouw  UV 20224007
 naar hotel  
 
SLOOPMELDINGEN

  
Mariaplein 11 Vught Saneren van asbesthoudende bronnen SM20227099
Kempenlandstraat 45 Vught Slopen van een overkapping SM20227098
Boterbloemstraat 17 Vught Slopen bestaand zadeldak SM20227089

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.

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 – 26 
t/m 28 oktober
•  Op de Esscheweg is 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.

Emmasingel (Noord) Vught – Recon-
structiewerkzaamheden -  t/m december 
2023
•  De Pr. Frederikstraat is plaatselijk gestremd.
•  De Pr. Hendriklaan is tot medio oktober 

plaatselijk gestremd.
• De Sobriëtastraat is plaatselijk gestremd
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Pepereind Cromvoirt – Reconstruc-
tiewerkzaamheden – 20 oktober tot 
februari 2023 
•  Pepereind is t/m 2 december 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


