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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

WILT U UW ENERGIETOESLAG 
DONEREN?

In de maanden november en december krijgt u €190,- van de overheid om uw ener-
gierekening te verminderen. In totaal is dat €380,-. En dat is voor veel huishoudens 
een verlichting. Hebt u erover nagedacht om (een deel van) het bedrag aan huishou-
dens die leven van het minimum te doneren? 

Het Kernteam Bestaanszekerheid in de gemeente Vught zet zich in voor de minima. Hebt u nog 
een vast energiecontract, of kunt u (een deel) van het bedrag missen? Dan zijn wij er erg blij mee! 
Met alle samenwerkende partijen zorgen wij dat uw gedoneerde bedrag bij de juiste gezinnen 
terecht komt. 

Doneren 
U kunt een bedrag overmaken naar: Bankrekeningnummer NL14INGB0675921570
t.n.v. stichting Wij Omarmen o.v.v. energietoeslag

Dank u wel namens het Kernteam Bestaanszekerheid: Leergeld Vught, Vincentiusvereniging Vught, 
Wij Omarmen, Welzijn Vught, Financieel Paspoort, Lambertusgemeente, parochie H. Edith Stein 
Vught, GGD, Seniorenbus Vught en Speelgoedbank Vught.

OPHALEN SNOEIHOUT ZATERDAG 12 NOVEMBER
Op zaterdag 12 november halen we uw snoeihout weer gratis aan huis op. Leg het snoeihout 
zaterdagochtend vóór 7.30 uur aan de straat. Het snoeihout kunt u aanbieden in bundels die 
met Sisal of katoen touw zijn gebonden. De bundels mogen niet langer zijn dan 1,5 meter en 
maximaal 15 kilo wegen.

U kunt uw snoeiafval ook gratis naar de Milieustraat brengen.

WAT MAG BLIJVEN 
In het Reeburgpark in Vught 
is het gedicht ‘wat mag 
blijven’ van Petra van den 
Eerenbeemt geplaatst. Petra 
is in september 2020 verko-
zen tot de eerste dorpsdich-
ter van Vught. 

Nieuwe dorpsdichter
Het initiatief van Huis73 en 
het Lambertuspodium krijgt 
een vervolg. In 2023 wordt de 
nieuwe dorpsdichter verkozen. 
Aanmelden voor deze eervolle 
titel kan door uw gedicht met als 
thema ‘vriendschap’ naar Huis73 
te sturen. Let op: dit kan tot 1 
januari 2023 door te mailen naar 
poezieweek@huis73.nl. 

Voorwaarden
De nieuwe dorpsdichter woont in 
de gemeente Vught en schrijft ook 
over Vught. Of u nu voor het eerst 
een gedicht maakt, of een ervaren 
dichter bent; aarzel niet en stuur 
uw werk met als thema ‘vriend-
schap’ op en vermeld daarbij uw 
naam en telefoonnummer. De win-
naar wordt op 26 januari 2023 in 
DePetrus bekendgemaakt. 

wat mag blijven 

hier leeft nog iets
van lang geleden
de dagen dreven nog 
gezeefd naar zee 

een wandelaar 
het vertrouwde silhouet 
van stiltes in een schaduw 
onder fragiel maanlicht 

als de hand koel is
kan je hem benaderen
tot aan de bijna glimlach
de zachte blik naar verder 

dat laatste blijft 
soms onverhaald
als droog gras
dat nog wel ruikt naar regen 

maar als op een dag  
alles wegslaat 
in een moment van chaos

dan zal deze plek
met haar geduldige bomen
de rust in het zwart van de vijver 

als een punt van terugkeer
moment van stilte
wat vanzelfsprekend was 

prijken op mijn lijstje 
van alles
wat mag blijven 

petra maria
uw dorpsdichter 

mei 2022
petra van den eerenbeemt 

Petra van den Eerenbeemt en Louis Wetzer (Lambertuspodium)

BEWONERSAVOND HART VAN DE BAARZEN
Dinsdag 15 november 2022 18.30 uur

Op deze inloopavond praten we u bij over de 
verschillende deelprojecten. Ook kunt u uw 
mening geven over de verdere uitwerking van 
deze projecten. Hieronder leest u meer over 
de verschillende deelprojecten.
• Wonen
  Woonstichting Charlotte van Beuningen ont-

werpt een gebouw met 54 sociale huurwo-
ningen waarvan 18 zorgwoningen voor de 
Robert Coppes Stichting. De andere wonin-
gen, de patiowoningen aan de zijde van de 
Brabantlaan en het appartementencomplex 
aan de Hertoglaan worden op een later 
moment uitgewerkt. Dat komt omdat het 
gebouw van de Hertog van Brabantschool 
de komende jaren nog in gebruik is voor 
onderwijs en kinderopvang. 

• Uitbreiding Kindcentrum De Lichtstraat
  We ontwerpen een aanbouw tegen het 

bestaande gebouw van De Lichtstraat voor 
een kinderopvang. Daarnaast werken we aan 
de ontwikkeling van een sportzaal en aan de 
herinrichting van het schoolplein.

• Ontwikkeling supermarkt
  De grond van de Baarzenschool wordt in de 

toekomst verkocht voor de bouw van een 
vervangende supermarkt in plaats van de 

huidige Lidl. Welke supermarkt hier komt, is 
nog onbekend. Graag horen we van u welke 
voorwaarden wij volgens u mee moeten 
nemen in de verkoopprocedure. 

• Openbare ruimte
   De openbare ruimte in het gebied moe-

ten we ook ingrijpend aanpakken voor alle 
nieuwe functies. Het gebied moet natuurlijk 
een plezierige, gezonde, verkeersveilige en 
inspirerende leefomgeving blijven. Een aan-
trekkelijke omgeving die goed bereikbaar is 
met goede faciliteiten. Uw input is daarvoor 
van groot belang. 

U kunt uw mening en ideeën geven over de 
verschillende deelprojecten. Medewerkers van 
Charlotte van Beuningen woonstichting, De 
Lichtstraat en van de gemeente Vught zijn op 
deze avond aanwezig om met u in gesprek te 
gaan. Natuurlijk is de gebiedsvisie ‘Hart van de 
Baarzen’ die in december 2021 is vastgesteld 
door de gemeenteraad uitgangspunt. 

Kijk ook op  www.wijinvught.nl voor meer 
informatie. Hier plaatsen we een week voor 
deze inloopavond al informatie en na afloop 
ook het verslag van deze bijeenkomst.

Tijdens de ontwikkeling van Hart van de Baarzen organiseren wij regelmatig bijeen-
komsten om de stand van zaken van de verschillende deelprojecten toe te lichten, 
bewoners te informeren en suggesties op te halen. De inloopavond is op dinsdag 15 
november, tussen 18.30 en 21.00 uur, in de Hertog van Brabantschool, Brabantlaan 
75. U kunt binnenlopen op een moment dat u het beste uitkomt. 
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COMMISSIE-
VERGADERING  
Donderdag 10 november om 20.00 uurOok voor het plaatsen van bijvoorbeeld een 

spandoek of elektriciteitskabel boven de weg, 
bent u dit verplicht. Vraag de vergunning mini-

maal vier weken van te voren aan. Kijk voor 
meer informatie op www.vught.nl/voorwerp-
plaatsen-op-aan-de-weg

CONTAINER OP STRAAT? 
VRAAG EEN VERGUNNING AAN
Voor het plaatsen van voorwerpen op, aan en boven de openbare weg

Gaat u binnenkort verbouwen of uw tuin opknappen? En bent u van plan om bijvoor-
beeld een container, een bouwkeet of hijskraan te plaatsen op of aan de weg? Dan 
hebt u een vergunning nodig. 

➝

KIJK LIVE MEE

Agenda:  
• Mobiliteitsvisie 2035
  Met de Mobiliteitsvisie 2035 wordt invulling 

gegeven van hetgeen uit het uitgebreide 
participatieproces naar voren is gekomen. 
De visie zet actief in op het verbete-
ren van de verkeersveiligheid, een transitie 
van autogebruik naar lopen en fietsen en 
streeft naar een duurzamer mobiliteitssy-
steem. Daarnaast vormt de mobiliteitsvisie 
een beleidskader voor beslissingen over 
toekomstige vraagstukken en ontwikkelin-
gen op het gebied van mobiliteit. De visie 
is de stip aan de horizon en geeft daarmee 
richting aan de uitwerking van concrete 
onderzoeken, acties en maatregelen.

•  Leyhoeve: communicatie- en partici-
patieplan

  Een goed participatieproces levert een beter 
bruikbare inbreng van bewoners en belang-
hebbenden op. Deze inbreng draagt bij aan 
de kwaliteit van het plan, zoals het ontwerp, 
gewenste ingrepen, functies en voorzienin-
gen. Daarnaast zorgt de participatie voor 
stroomlijning van het proces, meer tevre-
denheid onder de betrokken inwoners en 
meer draagvlak voor de besluitvorming.

•  Integraal Veiligheidsbeleidsplan 
2023-2026

  De gemeenteraad stelt op basis van de 
Politiewet eens in de vier jaar de doelen 
vast die de gemeente nastreeft op het 
gebied van veiligheid door handhaving van 
de openbare orde en hulpverlening door de 
politie: het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 
(hierna: IVP). Veiligheid houdt zich echter 
niet aan de gemeentegrenzen. Binnen het 
basisteam Meierij (hierna: het basisteam) 
wordt daarom op het gebied van veiligheid 
nauw samengewerkt met de 5 gemeenten, 
te weten Boxtel, Heusden, Meierijstad, Sint-
Michielsgestel en Vught. Vanaf 2015 is de 
ambitie gerealiseerd om één IVP ter vast-
stelling voor te leggen aan de gemeentera-
den in het basisteam. 

•  Extra tijdelijke onderwijshuisvesting 
voor Zuiderbos, school voor (V)SO

  De school heeft te maken met een onver-

wacht groot aantal aanmelding van leerlin-
gen die kampen met psychische problemen. 
De oorzaak hiervan zijn de naweeën van 
Corona en de lange wachtlijsten bij jeugd-
zorgaanbieders, waardoor de problematiek 
complexer wordt en toeneemt. Om deze 
plotselinge stijging van het aantal leerlingen 
zo snel mogelijk op te vangen, heeft de 
school zelf al op eigen terrein direct ach-
ter het huidige schoolgebouw extra tijde-
lijke huisvesting in de vorm van units laten 
plaatsen. Bij deze locatiekeuze is rekening 
gehouden met de benodigde ruimte voor 
de nieuwbouw. De school vraagt de raad 
een budget beschikbaar te stellen in de 
eenmalige kosten van totaal € 105.270 incl. 
btw en een budget in de huurkosten voor 
de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 van 
totaal € 59.100 incl. btw voor extra tijdelijke 
huisvesting.

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. 

Op donderdag 10 november 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. 

GEMEENTE VUGHT START MET 
WIJKVEILIGHEIDSAGENDA’S
De gemeente Vught start met wijkveiligheidsagenda’s. In het coalitieakkoord 2021-
2026 ‘een nieuwe start’ staat de ambitie opgenomen om ‘in overleg met inwoners en 
wijkagenten wijkagenda’s te maken voor veiligheid’. 

ZIE DE WIND WAAIT…
Door het oud papier

WERKZAAMHEDEN 30KM KRUISINGEN IN VUGHT
In 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/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

HET IS WEER HERFST!
Daarom plaatsen we bladkorven

Het is herfst en de bladeren beginnen weer te vallen. Om onveilige situaties te 
voorkomen ruimen wij het blad op veel plaatsen op. Met al het groen in onze mooie 
gemeente waait het blad ook regelmatig in de tuinen van inwoners. Daarom plaatsen 
wij als extra service op locaties met gemeentelijke bomen bladkorven. 

Bladkorven alleen voor blad
Het bladafval uit de bladkorven dient als grondstof voor compost. Soms treffen we ander afval 
aan in de korven zoals takken, snoeiafval, papier, schillen en vuilniszakken. Dat maakt het afval in 
zijn geheel onbruikbaar. Bovendien ontstaan er zo afvalverzamelplaatsen op ongewenste locaties. 
Dat willen we voorkomen en daarom verwijderen we de bladkorven die onjuist gebruikt worden. 

Wat kunt u doen met bladeren uit uw eigen tuin?
Wij ruimen alleen de bladeren van bomen in de openbare ruimte. Het is niet de 
bedoeling dat u het blad uit uw eigen tuin op straat veegt. Bladeren uit uw eigen tuin 
kunt u: 
• Composteren en gebruiken als natuurlijke bemesting in uw tuin
• Gebruiken als winterdek, ter bescherming van uw planten tegen de kou
•  In uw groene container gooien. Sinds kort is het zelfs mogelijk om een extra 

groene container aan te vragen. U betaalt hiervoor eenmalig de 
gebruikelijke leveringskosten

Ander (groen) afval hoort dus niet in de korf, zoals snoeiafval. U kunt uw 
snoeiafval gratis inleveren op de milieustraat of in uw groene container. 

Waar staan de bladkorven?
In totaal staan er 305 bladkorven verspreidt over de gemeente. 
De locaties kunt u vinden op www.vught.nl/bladkorven.

Hartelijk dank voor uw medewerking! Zo helpt u 
Vught en uw eigen buurt schoon en groen 
te houden. 

Na een periode van voorbereidingen, gaan we 
nu concreet van start. Per wijk gaan we kijken 
naar wat we in gezamenlijkheid kunnen doen 
om de veiligheid en leefbaarheid te behouden 
en waar nodig te vergroten.  

Meepraten?
Wilt u ook meepraten over de veiligheid in uw 
wijk?   Vul dan de enquête in op www.wijinvught.nl
Hier kunt u ook de voortgang van de wijkveilig-
heidsagenda’s volgen en bijvoorbeeld aangeven 

als u blijvend wil meepraten over de veiligheid 
in uw buurt. Een veilig Vught kunnen we niet 
alleen, daar hebben we uw input en hulp bij 
nodig. 

De komende tijd gaat u de gemeente, wijk-
agenten, buurtpreventie, boa’s en Welzijn Vught 
regelmatig in de wijk tegenkomen. Geef ook 
dan vooral aan wat we nog meer kunnen doen 
aan de veiligheid binnen Vught. 

De afgelopen weken hebben we mogen genieten van warme temperaturen. Maar het is toch echt 
zover, de herfst is begonnen. En de herfstperiode staat bekend om zijn regenbuien en windstoten. 

Als u zichzelf door weer en wind over straat haast is het fijn als u niet struikelt over oud papier 
dat is weggewaaid. Zorg daarom dat u uw oud papier in dichte dozen aan straat zet of bundelt 
met een touw. Zo houden we het voor iedereen veilig. Bedankt voor uw medewerking. 
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WEGWERKZAAMHEDEN

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

Dorpsstraat 25 Vught Plaatsen uitblaaskanaal voor inpandige  OV20221400
 filterkast 
Perceel D5118,  Bouwen van een bijgebouw OV20221401
Oscar Romerostraat 3 Vught 
Rembrandtlaan 6 Vught Aanbrengen kunststof dakplaten op  OV20221402
 fietsenkuil 
Haverhoeve 18 Vught Verbreden van bestaande in-/uitrit OV20221403
Boxtelseweg 24 A Vught Plaatsen van een bijgebouw OV20221404
perceel C 2605 ten noorden  Kappen van zeven houtopstanden OV20221405
van Carillonlaan 3 Vught 
Helvoirtseweg 189 Vught Kappen van drie beuken en een eik OV20221406
Boslaan 27 Vught Kappen van twee coniferen OV20221407
Boxtelseweg 69 Vught Kappen van een boom OV20221408
Theresialaan 24 Vught Wijzigen van gebruik van dienstverlening  OV20221409
 naar wonen  
Perceel E 1261,  Gebruik van de grond voor het laten OV20221410
achter Sportlaan 1C Helvoirt grazen van schapen 
 
  
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Hoef ten Halve 2 Helvoirt Bouwen van een bedrijfswoning met  OV20221166
 aangebouwde bedrijfsruimte
 
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Kamillestraat 22 Vught Bouwen van een nokverhoging OV20221373
Wolfskamerweg 20-01 t/m  Bouwen van 58 appartementen OV20221234
20-58 Vught 
De Bréautélaan 1 Vught Kappen van twee Douglas sparren OV20221324
Lage Driesstraat 24 Helvoirt Verplaatsen en verbreden van de in-/uitrit OV20221316
Glorieuxlaan 11 Vught Verbreden bestaande in-/uitrit OV20221359
Baroniesingel 17 Vught Aanbouwen aan de achtergevel OV20221289

 
INTREKKING AANVRAAG 

  
Omgevingsvergunning

Eikendonck 1A Vught Kappen van een zieke boom OV20221385
Eikenlaan 17 Vught Bouwen van een vrijstaande woning OV20221389

 
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN

  
Udenhoutseweg 3 a Helvoirt Realiseren van een gesloten  MA20220013 
 bodemenergiesysteem
   
 
ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

  
De Gijzel 42 Helvoirt Veranderen van activiteiten MM20220026 

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 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

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

tot 18.00 uur 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 de 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 Sobriëtastraat is plaatselijk gestremd
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid

Pepereind Cromvoirt – Reconstructie-
werkzaamheden – tot februari 2023 
•  Pepereind is t/m 2 december gestremd tussen 

Cromvoirtsedijk en Hoeksestraat
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid

Molenstraat Helvoirt – Nutswerkzaam-
heden –  5 t/m 9 december
•  In de Molenstraat is plaatselijk overlast ter 

hoogte van huisnummer 3
• Fietsers maken gebruik van de rijbaan
•  Verkeersregelaar begeleiden ter plaatse het 
verkeer

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• 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.

VRAAG EN ACCEPTEER HULP BIJ 
GELDPROBLEMEN
Hebt u geldzorgen of schulden? Vindt u het moeilijk om zelf geldproblemen op te 
lossen? Bijvoorbeeld omdat u niet precies weet welke rekeningen u wel hebt betaald 
en welke nog niet. Omdat u het lastig vindt om de zorgverzekeraar te bellen voor 
een betalingsregeling. Of omdat u de rekeningen op dit moment niet kunt betalen. 
Herkent u dit? 

Wegwijs+ kan u helpen door orde te scheppen in uw financiële situatie. Zij luisteren naar uw 
verhaal en kijken samen met u welke hulp u nodig hebt. Zo voorkomt u dat een enkele beta-
lingsachterstand oploopt tot een enorme schuld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wegwijs+ via tel. 073 65 80 750 of via 
wegwijs@vught.nl. Meer informatie vindt u ook op www.wegwijsplus.vught.nl

Wat is vroeg signalering?
Met vroeg signalering wil de gemeente voorkomen dat inwoners schulden krijgen die moeilijk 
op te lossen zijn. Maar ook voorkomen dat er een incassobureau of een deurwaarder op 
iemand afgestuurd wordt. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de vasten-lasten-part-
ners (woningbouwcoöperatie, Brabant Water, zorgverzekeraars en de energieleveranciers) 
om ervoor te zorgen dat u altijd hulp aangeboden krijgt als er een betalingsachterstand is. 
De vaste-lasten-partners nemen eerst zelf contact op met hun klanten om een betalingsrege-
ling te treffen. Als dat niet lukt, dan geeft de vaste-lasten-partner aan de gemeente door dat 
iemand een of meerdere keren niet heeft betaald. Wegwijs+ neemt daarna contact met u op.

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.


