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BEDRIJFSBEZOEK HELVOIRT
Wethouder Mark du Maine en bedrijfscontactfunctionaris waren te gast in Helvoirt. 
Samen bezochten zij daar Erik van Asten en zijn varkenshouderij en Duinboer Frank 
Pulskens. 

Bij de laatste geven ruim 100 koeien dagelijks 
meermaals melk. ‘Frank: ‘Ik heb twee melkro-
bots. De koeien kunnen zelf in de rij gaan staan. 
Dat doen ze dan ook graag, want tijdens het 
melk geven, krijgen ze iets lekkers. De machine 
herkent de koe, weet hoeveel melk ze die dag 
al gegeven heeft, of ze nog melk mag geven en 
of ze eventueel aan de medicijnen is. Bij groen 
licht, krijgt ze brok en zoekt de robot zelf de 
spenen om de koe te melken.’

De wethouder en John krijgen een uitgebreide 
rondleiding, mogen in de melktank kijken en 
zien met eigen ogen hoe drie koeien genade-
loos worden afgewezen door de melkrobot. 
Du Maine: ‘Het is ongelooflijk hoeveel erbij 
komt kijken en waar je als buitenstaander 
gewoon geen weet van hebt. Zeker nu boeren 
in Nederland het best lastig hebben, vind ik het 
prachtig om te zien hoe trots jullie zijn op jullie 
bedrijf.’ Pulskens en van Asten beamen dat het 
op dit moment soms lastig is om positief te blij-
ven. Van Asten: ‘Het voelt soms alsof we geen 

kant op kunnen. Mijn kinderen willen het niet 
overnemen, maar met pensioen kan ik nog niet. 
We hebben het idee dat we constant onder 
vuur liggen, terwijl wij graag meewerken hoor. 
Ik ben ontzettend trots op mijn bedrijf en wil 
nog even door. Maar dat wordt me wel lastig 
gemaakt,’ vertelt hij als we de koeien verruilen 
voor varkens en in een overall gehesen worden. 
‘Je kunt dit werk niet doen als je niet van die-
ren houdt. Dat klinkt misschien gek voor een 
buitenstaander, maar ik loop de hele dag tussen 
deze beestjes. Ik snap de kritiek, maar hoop dat 
we uiteindelijk toch gewoon samen kunnen 
beslissen hoe we dit gaan doen met zijn allen.’ 

Du Maine begrijpt de moedeloosheid en het 
groeiende cynisme. ‘Ik zie nu vooral hoeveel 
erbij komt kijken, hoe hard er gewerkt wordt 
en hoe moeilijk de situatie is. Tijdens een afslui-
tende kop koffie is iedereen het over een ding 
gelukkig eens: Door het bedrijfsbezoek is er 
meer wederzijds begrip gekweekt en zijn de 
banden versterkt.  

SAMEN MAKEN WE VUGHT TOEGANKELIJKER

Vught is al best toegankelijk, volgens Van de 
Ven. ‘We hebben in Vught al heel veel mooie 
voorzieningen, omdat we van oudsher een 
dorp zijn waar veel mensen wonen die soms 
een extra hulpvraag hebben. Zo hebben wij hier 
al erg lang de structuur van blindegeleidelijnen 
liggen; daarmee lopen we echt voor op andere 
gemeenten. We hebben veel zorgpartijen in 
Vught. Hoe zorgen wij ervoor dat al die mensen 
zoveel mogelijk onderdeel zijn van onze samen-
leving? De gemeente heeft een fantastische 
werkgroep Toegankelijkheid. Zij kijken voort-
durend met ons mee en helpen de gemeente 
toegankelijker te maken. Naast die werkgroep, 
is er ook een testteam. Dat team bestaat uit 
vrijwilligers. Een groep ervaringsdeskundigen 
die wij opleiden zodat zij Vughtse bedrijven en 
instellingen kunnen helpen nog toegankelijker 
te worden. Bedrijven die zich aanmelden voor 
het bezoek van het testteam, krijgen heus geen 
streng rapport of verwijtend vingertje. Wij zijn 
al heel erg blij dat zij zich openstellen voor ons 
team. Vught nog toegankelijker maken is vooral 
iets dat we met zijn allen moeten doen.’ 

Betuttel ons niet
‘Bij toegankelijk zijn voor mensen met een 
bewerking, denk je al snel aan een lichamelijke 
beperking. Maar onze nieuwe uitdaging wordt 
hoe we mensen met een minder zichtbare 
beperking kunnen helpen. Dat kan een psy-
chische kwetsbaarheid zijn, maar bijvoorbeeld 
ook dementie. Want hoe help je bijvoorbeeld 
iemand met dementie die verdwaald is? Zo 
leren we steeds meer. Wat in de Lokale Inclusie 
Agenda heel sterk naar voren kwam, was dat 
mensen met een beperking niet betutteld 
willen worden. Behandel ons niet anders, was 
de boodschap. Ze willen graag stappen maken, 
betrokken worden, een waardevolle bijdrage 
leveren aan de maatschappij.’

Meer begrip kweken
‘Begrip speelt daar ook een grote factor in. Als 
mensen anders reageren dan wij verwachten, is 
dat soms moeilijk. Hoe zorg je ervoor dat er 
meer begrip komt? Daar ligt voor de gemeente 
nog wel een rol om voor meer informatie en 
bewustwording te zorgen. Want wist je dat er 

ook heel veel mensen zijn die niet naar buiten 
durven gaan, omdat ze bijvoorbeeld niet overal 
naar de wc kunnen? Dat is ook toegankelijkheid. 
Dan moeten wij ervoor zorgen dat er genoeg 
openbare toiletten zijn, of dat onze inwoners 
weten waar zij naar de wc kunnen gaan. Dat 
is niet heel zichtbaar, maar zorgt er wel voor 
dat mensen niet mee kunnen doen met de 
samenleving.
Ik hoop van harte dat deze week van toegan-
kelijkheid bijdraagt aan de bewustwording en 
meer begrip. Maar het doet ons ook beseffen 
dat we meer moeten en kunnen doen buiten 
deze week om; we moeten gedurende het 
hele jaar toegankelijkheid onder de aandacht 
brengen. Daar gaan we nu druk mee aan de 
slag, dus daar hoort u ongetwijfeld binnenkort 
meer over.’

Kijk voor het programma van de Week van de 
Toegankelijkheid op www.wijinvught.nl 

Wethouder Toine van de Ven hoopt dat er tijdens de vele activiteiten van de Week 
van de Toegankelijkheid (3 t/m 8 oktober) nieuwe ontmoetingen plaatsvinden. ‘Ook 
al ontdekken maar enkele mensen dat ze iets kunnen ondernemen of doen, waarvan 
ze voorheen niet dachten dat het mogelijk was. Dat zij wél kunnen sporten, of men-
sen kunnen ontmoeten. Als dat lukt, is voor mij de week al een groot succes.’

HOE LAAG IS UW DREMPEL? 
Testteam Toegankelijkheid helpt
Ze zijn er klaar voor, de vrijwilligers van 
het Testteam Toegankelijkheid. Op uw verzoek 
komen ze graag langs, om te kijken hoe toe-
gankelijk bijvoorbeeld uw winkel, restaurant, 
evenement of school is voor mensen met een 
beperking. Kan iedereen makkelijk bij u komen, 
en kunnen ze dan doen waarvoor ze gekomen 
zijn? Het Testteam kijkt mee, vertelt wat er 
goed gaat en geeft tips waar het nog beter kan. 
En dat kan vaak heel simpel zijn.

Een voorbeeld
Eerder dit jaar was het Testteam op bezoek 
bij het Nationaal Monument Kamp Vught. Veel 
positieve opmerkingen waren er over de har-
telijke ontvangst, de lichte ontvangstruimte 
en de manier waarop de vluchtroutes waren 
aangegeven. Tips waren er voor de audiotour: 
die was niet goed bruikbaar voor mensen die 
slecht zien. Liesbeth Prijt van NMKV vertelt: 

“De eerste snelle stap was het plakken van 
stickertjes met een reliëf op de apparaatjes 
voor de audiotour. Zo voelen slechtzienden 
hoe ze het gladde apparaatje bijv. harder en 
zachter kunnen zetten. Verder gaan we aan de 
slag met een nieuwe audiotour, speciaal voor 
deze doelgroep.” 

Het Testteam
Het Testteam bestaat uit mensen die zelf een 
beperking hebben, of een affiniteit hebben met 

het onderwerp. Zij kijken vooral naar hoe zij de 
locatie ervaren. Hoe word ik ontvangen, hoe is 
de akoestiek, de toiletten, dat zijn bijvoorbeeld 
punten waar ze op letten. Ze geven aan wat er 
goed gaat en ook waar, vaak met simpele mid-
delen, verbetering mogelijk is. Alle vrijwilligers 
hebben een training gehad.

Benieuwd hoe hoog uw drempel is?
Het testteam komt graag bij u langs! Informeer 
gerust of maak meteen een afspraak. Hoe meer 
locaties er zijn bezocht, hoe toegankelijker 
Vught wordt. En hoe meer mensen met een 
beperking gewoon mee kunnen doen.

Hoe werkt het?
1.  U vraagt het Testteam om langs te 

komen via tel.  073-6565350 of mail: 
TestteamT@welzijnvught.nl.

2. Het Testteam maakt een afspraak.
3.  Twee of drie vrijwilligers bezoeken uw 

locatie en bespreken aan het eind wat 
hen opviel.

4.  Na het bezoek krijgt u een rapportage 
met tips en tops. Alleen als u daarom 
vraagt, komt er een vervolgbezoek.

5.  Aan het bezoek zijn geen kosten ver-
bonden. 

Welzijn Vught is verantwoordelijk voor de professionele ondersteuning en coördinatie
van het Testteam Toegankelijkheid. Dit Testteam is een initiatief van de gemeente Vught.

Het Testteam Toegankelijkheid kijkt 
graag met u mee, zodat iedereen, met 
of zonder beperking, bij u binnen kan.

Meer weten?
Bel 073-6565350
Mail TestteamT@welzijnvught.nl

Hoe laag is uw drempel?
Testteam Toegankelijkheid

gratis
advies

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT 
Wandelt u mee?
Hebt u interesse om mee te doen aan een 
historische wandeling? Meldt 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.
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Wethouder Fons Potters tekende op 22 september de koopovereenkomst 
voor de bouw van sociale woningen. Woonveste gaat acht sociale 

huurwoningen bouwen in het plan Den Hoek II in Helvoirt. Dit past heel 
goed in het oorspronkelijke plan. Over ruim een jaar zijn ze klaar. 

REGENBOOGZEBRAPAD

Op 11 oktober is het Coming Out-Dag. Op die dag staat centraal dat mensen kunnen uitkomen 
voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit. Dat is ook de dag dat we de regenboogpaden 
officieel in gebruik nemen. Om 10.00 uur zal daarom bij het gemeentekantoor de Progress Pride-
vlag worden gehesen. Daarbij zijn onder andere een aantal leerlingen van het Maurick College 
aanwezig.

Velen hebben het al gezien én erop gereageerd: in Vught en in Helvoirt zijn de afge-
lopen weken regenboogzebrapaden aangelegd. Daarmee wil de gemeente laten zien 
dat Vught een gemeente is waar geen plaats is voor discriminatie en dat iedereen 
erbij hoort. 
 

ROBIN GAAT VOOR EEN ZONNIGE VUGHTSE 
TOEKOMST
Onze jeugd heeft de toekomst. Dat is nog niet alles; ze hebben ook allerlei ideeën om 
die toekomst gezond en duurzaam te maken. Neem nou de 9-jarige Robin. Met een 
propeller pet, pizza-auto en coole schoenen op zonne-energie leidt ze het verkeer 
van de toekomst in schone banen. Ze legt het graag uit. Want, meneer de wethouder, 
het is helemaal niet zo moeilijk hoor. 

Als het aan onze kinderen ligt, komt het hele-
maal goed in onze mooie gemeente. In creatie-
ve en gezellige workshops werken ze hun idee-
en voor de toekomst uit. Ideeën over wonen, 
mobiliteit en recreatie. Dat gebeurt onder 
leiding van illustrator Saskia van Oversteeg 
in het raadhuis. Leuk, maar ook best serieus. 
Want de jonge garde doet het niet voor niets. 
De frisse en vrije ‘buiten-de-hokjes-ideeën’ 
vormen een bijzondere bijdrage aan de nieuwe 
Omgevingsvisie.     

Robin
De negenjarige Robin zit op basisschool ‘De 
Springplank’. “Dat is dichtbij De Speeldoos”, 
wijst ze. Dan buigen we ons over haar mooie 
tekening. Wat heet! Het is een complete mobi-
liteitsvisie voor alle weggebruikers. “Eigenlijk is 
het nog niet helemaal af”, legt Robin uit. “Over 
sommige dingen moet ik nog even nadenken.” 
Dat zal wel, maar er valt toch al heel wat te 
vertellen. 

Oplaadcirkel
Robins vervoersmiddelen komen samen rond-
om een ‘oplaadcirkel’. Een bijzondere energie-
bron die allerhande energie levert, mits die 
natuurvriendelijk is. “Ja, en het opladen duurt 
maar even”, aldus Robin. “Als ze een rondje 
rijden langs de oplaadcirkel, is de auto of fiets 
al weer op volle sterkte”. 

Pizza-auto en dierenveld
Robin houdt van diversiteit en pizza’s, zo blijkt. 
Haar pizza-auto met peperoni-wielen in Italiaans 
design (wat anders?) is een blikvanger. “Je laadt 
hem op met rode saus”, vertelt ze. Logisch. Het 
dierenveld langs de weg biedt ruimte aan heel 
veel konijnen (Robins lievelingsdier), een slan-
getje en een hond. Ook aan hun mobiliteit is 
gedacht. “Zeker”, knikt Robin. “Ze verplaatsen 
zich met springveren. En tijdens de sprong zie 
je mooie rode slingers onder de veren.” Knap 
werk, Robin. Het oog wil immers ook wat. 

Propeller-pet
Ook de propeller-pet is inventief. “Als je die pet 
opzet”, vertelt Robin, “dan kun je de propeller 
laten draaien en je door de lucht verplaatsen 
waarheen je maar wilt. En ook weer op duur-
zame, schone energie”, voegt ze er overtui-
gend aan toe. Natuurlijk, dat hebben we goed 
begrepen. 

Robins zonneschoenen 
Het beste idee test Robin – op de tekening – 
zelf uit. Met super hippe zonne-energie schoe-
nen (waarom bestaan die nog niet?), verplaatst 
ze zich door de lucht, gedragen door de warm-
te van een vriendelijke zon. En die regenwolk 
met bliksem? Daar staat een streep door. Want 
Robins regenlaarzen liggen thuis. Die werken 
niet op zonne-energie. 

FOTOWEDSTRIJD OMGEVINGSVISIE GROOT 
SUCCES!
We bedanken iedereen die zo enthousiast heeft meegedaan aan de fotowedstrijd. Vier weken lang 
werd het platform jebentpasteenvughtenaar verrast met heel veel mooie, inspirerende en leuke 
foto’s. Foto’s die een goed beeld geven van wat u waardevol en bijzonder vindt in onze gemeente. 
Plus wat hier kan bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving. De  input van de fotowedstrijd 
wordt meegenomen in de besluitvorming over de Omgevingsvisie in de gemeenteraad. De win-
nende foto’s staan vanaf 1 oktober op wijinvught.

RONDLEIDINGEN RAADHUIS
Op vrijdag 7 oktober, 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. 

De bijdrage van de fotogroep Vught aan de fotowedstrijd Omgevingsvisie week 4: Iets dat altijd 
moet blijven. Een foto van Hermen Pen.

VERVANGEN CHIPS IN UW CONTAINERS
VANAF 10 OKTOBER
In iedere afvalcontainer zit een chip. Deze houdt bij hoe vaak we bij u het afval opha-
len en waar u dus voor betaalt. De huidige chips zijn versleten waardoor ze niet meer 
goed leesbaar zijn. Daarom krijgen uw container(s) voor groente-, fruit- en tuinafval 
(gft) en restafval een nieuwe chip. Het bedrijf Inovim voert deze werkzaamheden 
voor ons uit.

In de week van 10 oktober beginnen we met 
het omwisselen van de chips in de afvalcontai-
ners. De chips zitten in de deksels. U ontvangt 
een brief wanneer u uw rest- en gftcontainers 
aan de straat moet zetten. De containers hoe-
ven niet leeg te zijn. Zet uw gft en restafval 
containers op de genoemde datum in de brief 
voor 7.30 uur voor uw huis. (dit is dus niet 
altijd dezelfde plek als waar u de containers 
neerzet op de afvalophaaldagen) De firma 
Inovim vervangt dan de chip in uw containers.

Plak een sticker op uw container
Een week voordat Inovim de chips omwisselt 
ontvangt u een brief met de datum. Bij deze 

brief zit ook een stickervel met uw adresgege-
vens. U plakt deze stickers op de deksels van 
de containers op de dag dat de firma Innovim 
uw containers omchipt. Zo weten zij welke 
container bij welk adres hoort.

Haal de containers weer binnen als de 
chip vervangen is
Als de chips in uw containers zijn vervangen 
zit er een nieuwe adressticker op uw contai-
ner geplakt. Ziet u de nieuwe adressticker aan 
de zijkant van uw container? Dan weet u zeker 
dat deze een nieuwe chip heeft. En kunt u de 
containers weer binnenhalen.
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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.

NIEUWE LAADPALEN IN CROMVOIRT, HELVOIRT 
EN VUGHT
56 parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen

Wij hebben 314 reacties ontvangen op 
Wijinvught.nl. We hebben zelf verschillende 
locaties  voorgesteld en er waren reacties met 
nieuwe locaties voor laadpalen. Bij deze nieuwe 
locaties hebben wij getoetst of de laadpaal op 
die plek zou kunnen staan. Bijvoorbeeld; is er 
al een laadpaal in de buurt, hoe zit het met 
parkeerdruk in die buurt, past het daar bij het 

openbaar groen etc. Uiteindelijk hebben we 
28 nieuwe locaties gevonden met de inbreng 
van de inwoners. Hartelijk dank hiervoor. Op 
de gemeentepagina in dit Klaverblad ziet u 
het verkeersbesluit voor 56 parkeerplaatsen 
uitsluitend bedoeld voor het opladen van elek-
trische voertuigen.

CONTROLEACTIE GARAGEBOXEN SUCCESVOL 
VERLOPEN

Vorige week controleerde het Bestuurlijk 
Interventieteam Meierij (BIM), samen met de 
politie en Enexis zo’n 70 garageboxen in 
de omgeving van de Esscheweg en Jan van 
Speykstraat. De politie zette speurhonden in, 
getraind in het opsporen van drugs, explosie-
ven en vuurwerk. Ook Enexis nam deel aan de 
actie en controleerde de elektrische installaties 
in de boxen. De controles werden uitgevoerd 
in opdracht van de gemeente. 

Gebruik volgens het boekje 
De controles verliepen vlot en voorspoedig. 
Tot tevredenheid van de betrokken partijen 
zijn er geen illegale goederen gevonden of ver-

boden activiteiten aangetroffen. Alle gecontro-
leerde garageboxen worden gebruikt waarvoor 
ze bedoeld zijn. Gebruik volgens het boekje, 
zogezegd.   

Meld verdachte situaties
Burgemeester van de Mortel roept inwoners 
van Vught, Helvoirt en Cromvoirt op om ver-
dachte situaties rondom garageboxen, schuren, 
loodsen, woningen of andere panden te melden 
bij de politie, gemeente of via Meld Misdaad 
Anoniem. Dit kan via 0800 7000 of www.meld-
misdaadanoniem.nl.  

Hartelijk dank voor uw medewerking. 

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

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. 

RAADSDIALOOG 
Donderdag 6 oktober om 20.00 uur

Op donderdag 6 oktober aanstaande vindt de Raadsdialoog plaats.  Deze bijeen-
komst begint om 20.00 uur, of eerder als er insprekers zijn, in de Commissiekamer 
van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. 

Tijdens deze dialoog passeren de volgende 
onderwerpen de revue:
•  20.00 uur Tiny houses Klein Groenrijk 
  Op verzoek van Gemeentebelangen gaat de 

raad met elkaar en het college van B&W in 
gesprek over het participatietraject voor de 
ontwikkeling van tiny houses in Cromvoirt. 

•  20.45 uur Kennismaking Adviesraad Sociaal 
Domein

  Op verzoek van CDA maakt de raad kennis 
met de Adviesraad Sociaal Domein. 

•  21.30 uur Terugkoppeling 4e participatie-
week mobiliteitsvisie

  De raad wordt geïnformeerd over de bevin-
dingen en resultaten van de 4e participatie-
week mobiliteitsvisie. 

•  22.15 uur Bijpraatmoment Rijksinfra 
  De raad wordt geïnformeerd over de stand 

van zaken van de projecten binnen het pro-
gramma Rijksinfra. 

De agenda en eventueel bijbehorende verga-
derstukken zijn te raadplegen  in de vergader-
kalender via de qr-code.  Ook kunt u hier de 
vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is 
deze  vergadering openbaar toegankelijk en 
zien we u graag op het Raadhuis. 

Wilt u uw mening geven over een van deze 
onderwerpen? Meld u zich dan aan via deze 
qr-code en kies voor ‘spreek in tijdens de 
Raadsdialoog’. 

Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met de griffie via (073) 658 06 80 of 
stuur een e-mail naar griffie@vught.nl.

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

verkeer.

Deutersestraat  Cromvoirt– Vervangen 
Deutersebrug – t/m 30 november
•  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 – Reconstruc-
tiewerkzaamheden – 24 oktober tot 
februari 2023 
•  Pepereind is vanaf 24 oktober gestremd tus-

sen Cromvoirtsedijk en Hoeksestraat.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid

WEGWERKZAAMHEDEN

➝

KIJK LIVE MEE

Iedere inwoners moet zijn voertuig kunnen opladen in onze gemeente. Ook wan-
neer je zelf geen ruimte hebt voor een oplaadpunt op eigen grond. Daarom plaatsen 
we steeds meer laadpalen in de openbare ruimte. Maar wat is nou een goede plek 
voor een laadpaal? Op www.wijinvught.nl hebt u uw mening kunnen geven. Al deze 
reacties hebben wij nu verwerkt en zo zijn we gekomen tot 28 nieuwe oplaadplekken.
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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

Lindelaan 13 Helvoirt Kappen van twee kersenbomen OV20221362
John F. Kennedylaan 12 Vught Uitbreiden van een dakkapel OV20221363
Andrej Sacharovlaan 30 Vught Plaatsen van een bijgebouw met  OV20221364
 zonnepanelen 
Aert Heymlaan 27 Vught Bouwkundige wijziging op eerder verleende  OV20221365
 vergunning 
Loverensestraat 19 B Cromvoirt Tijdelijke ontheffing voor de opslag van  OV20221366
 materialen voor de periode van 
 maximaal 10 jaar 
perceel E 4416 thv  Nieuwbouwen van een woning OV20221367
Jagersboschlaan Vught 
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Molenrijnselaan 48 Vught Plaatsen van een scootmobielruimte OV20221304 
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Constantijnlaan 2 Vught Verbouwen van de woning OV20221288
Taalstraat 30 Vught Vervangen van het raam in de voorgevel OV20221353
perceel K 2182 thv  Kappen van 61 bomen OV20221239
Taalstraat 82 Vught 
Eikendonck 1 A Vught Kappen van een dode boom OV20221278
Kolonel Thomsonlaan 16 Vught Kappen van een dode berk OV20221309
percelen D 3767, 4241, 5069,  Kappen van 21 bomen i.v.m. herinrichting OV20221310
3285 en 5192 thv rotonde  rotonde Vijverbosweg-Wolfskamerweg
Vijverbosweg-Wolfskamerweg  
Vondelstraat 37 Vught Uitbreiding woning met erker OV20221300

 
SLOOPMELDINGEN

  
Helvoirtseweg 171 Vught Saneren van asbesthoudende materialen SM20227087
Laagstraat 20 Vught Saneren van asbesthoudende bronnen SM20227090
Helvoirtsestraat 20 Helvoirt Saneren van asbesthoudende bron SM20227085
Oude Rijksweg 32 Helvoirt Saneren van asbesthoudende bronnen SM20227086

VERKEERSBESLUIT
  
Vught, Helvoirt Cromvoirt, Verzamelbesluit tot het aanwijzen van  VKB2022-16
56 parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen

• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Voorstraat 2, 5266AV Cromvoirt. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Koperwiekstraat 51, 5262ZH Vught. 
• Zevenbladstraat 2, 5262 DW Vught. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Industrieweg 9c, 5262GJ 4 Vught. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Jan van Galenstraat 59, 5262 VP Vught. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Bronoliebergweg, 5262 TR Vught. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Gruttolaan 36, 5262ZG Vught. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Breedveldstraat 2, 5268 DL Helvoirt.
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van het Waterkwartier 6,  5268 EG Helvoirt. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Lindelaan 58, 5268CD Helvoirt. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Klein Brabant 99, 5262 RN Vught. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Heideveldhoeve 10, 5262 NC Vught. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Vught Druivenkas 17, 5262 PA Vught. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Kalverdam 1, 5262PJ Vught. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van De Heun 36, 5261AX Vught.
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Prins Bernhardlaan 54, 5261 VC Vught. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Rozenstraat 10, 5261 VJ Vught. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Notenluststraat 27, 5263AL Vught.
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Maasland 39, 5262GN Vught.
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Klaverhoeve 2, 5262 NM Vught.
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Van Grevenbroeckstraat 3, 5268AN Helvoirt
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Molhuysensingel 25,  5262 CB Vught.
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Torenstraat 1A, 5261BR Vught. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van het Rembrandterf 8, 5261 XS Vught. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van het Molenheike 2, 5268 GC Helvoirt. 
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van de Van Rijckevorselstraat 67, 5262 XJ Vught.
• Twee parkeerplaatsen ter hoogte van het Maanlicht 1, 5268 JA Helvoirt.  

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, 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 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.

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.


