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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

EEN DUURZAMER VUGHT
Zonnepanelen op het dak, huisisolatie en energiebesparing, het zijn allemaal begrip-
pen die we veel horen. Begrippen die bij de gemeente Vught ook een steeds grotere 
rol spelen. Daarom werken we vanaf nu met een nieuw logo voor duurzaamheid: een 
duurzamer Vught. 

Een wereld zonder kolen, aardgas en olie met 
schone duurzame energiebronnen zoals wind 
en zon lijkt nog ver weg. Maar is niet onmoge-

lijk. Het vraagt om verandering en een groot 
inzettingsvermogen. Dat beseffen we ons ook. 

De 5 kleuren in het logo staan voor verschil-
lende thema’s: geel voor zon- en windenergie, 
groen en blauw voor klimaatadaptatie en bio-
diversiteit, grijs voor uitstootgassen en rood 
voor circulariteit. Samen maken deze kleuren 
de Vughtse leeuw duurzaam groen. 

Samen met u maken we een duurzamer Vught, 
waar generaties na ons hopelijk ook nog lang 
van mogen genieten. 

Ga naar brabantdoetwat.nl 
& nkw2022.nl

Doe jij mee? 
#brabantdoetwat

Nationale
klimaatweek
31 oktober t/m 6 november

ENERGIELOKET VUGHT 

Het energieloket, dat gevestigd is onder de Speeldoos aan de Secr. van Rooijstraat in Vught, is elke 
werkdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Hier kunt u terecht voor vragen over energiebesparing, 
subsidies en Zonnemaatjes. U kunt er altijd binnenlopen, een afspraak maken is niet nodig. 

Het Energieloket Vught is een samenwerking van Huis en Omgeving in Transitie (HOT), Vughtse 
Energie Transitie (VET) en KANT samen met de gemeente Vught.

Iedereen is er mee bezig; het verduurzamen van de woning. Maar hoe doet u dit het 
beste? Of wat is het beste voor uw woning? Het energieloket kan u daarmee helpen. 

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 moeten 

we ook ingrijpend aanpakken voor alle

nieuwe functies. Het gebied moet natuur-
lijk een plezierige, gezonde, verkeersveilige en 
inspirerende leefomgeving blijven. Een aantrek-
kelijke 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. 

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.

TIJDELIJKE SUBSIDIE KOSTEN 
CORONATOEGANGSBEWIJS
Vraag de subsidie vóór 11 december 2022 aan
Als u coronatoegangsbewijzen (CTB) hebt gecontroleerd kunt u de ‘Tijdelijke sub-
sidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen 2022’ (CTB) 
aanvragen. 

De regeling is bedoeld voor professionele orga-
nisaties maar ook voor vrijwilligersorganisaties 
en andere instellingen zoals bv. sportverenigin-
gen, theater, harmonie, muziekschool. Vraag de 
subsidie vóór 11 december 2022 aan.

Subsidie aanvragen
Ga naar vught.nl/subsidies en vraag deze subsi-
die online aan. In de aanvraag vermeldt u:
- NAW-gegevens van de aanvrager
- KVK-nummer
- Rekeningnummer
- De gevraagde subsidie
-  Horeca (geen para commerciële instellingen) 

of overig
De aanvrager verklaart dat hij in de periode van 
1 januari tot en met 26 maart 2022:
•  Uitvoering geeft en heeft gegeven aan de 

regelgeving over de controleplicht van het 
coronatoegangsbewijs

•  De gelden rechtmatig besteedt en heeft 
besteed voor dat doel

•  Op een eventueel verzoek van het college zal 
uitleggen waar de gelden in de periode van 

1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022 aan 
zijn besteed. Hierbij kan de rekentool worden 
gebruikt die dan beschikbaar wordt gesteld 
door de gemeente

•  Alle vragen naar waarheid zijn ingevuld
•  U ermee bekend bent dat het indienen van 

deze aanvraag niet automatisch betekent dat 
de subsidie wordt toegekend

De subsidie kan worden aangevraagd voor het 
dekken van kosten voor bijvoorbeeld scanap-
paratuur, maar ook voor personele kosten, als 
extra personeel moest worden ingehuurd om 
de controles uit te voeren.

INLOOPAVOND BESTEMMINGSPLAN 
VUGHT NOORD 

Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan vervangt 
de vier nu nog geldende bestemmingsplan-
nen: Taalstraat/Loyolalaan, Villapark Loonsebaan, 
Stadhouderspark en De Koepel in Vught. Met 
het nieuwe plan waarin de gebruiks- en bouw-
mogelijkheden van het gebied worden vastge-
legd, komen alle gebieden terecht onder één 
bestemmingsplan. Dit zorgt voor meer eenheid 
in Vught. Het bestemmingsplan bevat geen 
nieuwe ontwikkeling en is overwegend conser-
verend van karakter. 

Tijdens de inloopavond kunt u het ontwerp 
bestemmingsplan inkijken. Hier krijgt u ook de 
kans om er vragen over te stellen. Het is niet 
de bedoeling dat op de avond nieuwe ontwik-
kelingen worden besproken. 

U kunt de Spie bereiken via de zijingang van het 
gemeentekantoor.

Op dinsdagavond 15 november van 18.30 tot 20.30 uur bent u van harte welkom in de 
Spie (kantine) op het gemeentekantoor om het ontwerp van het bestemmingsplan 
Vught Noord 2022 te bekijken en uw vragen te stellen. 
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RAADSVERGADERING
Donderdag 3 november om 20.00 uur

Bijna elke buurt, wijk of straat heeft er wel 
een: een whatsappgroep waar de meeste 
inwoners aan deelnemen. Ze worden gebruikt 
om elkaar te helpen, tips en wetenswaardig-
heidjes uit te wisselen, voor de buurtlotto en 
het straatfeest. Ook maken buurtbewoners 
elkaar in de appgroep wel attent op verdachte 
of onveilige situaties in de omgeving. Daar wil-
len we u graag bij helpen. Hoe? Door informa-
tie van de gemeente en politie met de beheer-
ders van uw whatsappgroep te delen. Zo kan 
hij of zij die informatie in de app met u delen.  

Beheerders, meld u aan 
We nodigen de beheerders van alle straat-, 
buurt- of wijk whatsappgroepen in Vught, 
Helvoirt en Cromvoirt uit om zich bij de 
gemeente aan te melden. Dan kunnen wij u 
direct en snel benaderen met informatie over 
eventuele verdachte of onveilige situaties in 
uw woonomgeving die bij politie en gemeente 
bekend is. Met die informatie op maat, zorgen 
we samen voor meer veiligheid in uw straat, 
wijk en buurt. 

Zo meldt u zich aan
Bent u beheerder van een buurt(preventie) 
whatsappgroep in Vught, Helvoirt of 

Cromvoirt? Dan kunt u uw naam, adres, tele-
foonnummer én de aangesloten straat – of 
straten – via e-mail aan ons doorgeven. Het 
mailadres is: veiligheid@vught.nl. Wij zorgen 
dan dat u gerichte informatie krijgt om te 
delen met uw omgeving.   

Hoe meer, hoe veiliger
Hoe meer bewoners-whatsappgroepen bij 
ons bekend zijn, hoe meer straten, wijken en 
buurten we kunnen voorzien van belangrijke 
inlichtingen. Daarom nodigen we alle beheer-
ders in Vught, Helvoirt en Cromvoirt uit zich 
aan te melden voor deze informatie. 

Wilt u zich aansluiten bij een whatsapp-
groep in uw buurt?
Bent u nog niet aangesloten bij een lokale 
whatsappgroep en wilt u dat graag? Meld u 
dan ook; dan brengen wij u in contact met 
de beheerder in uw omgeving. Voorwaarde is 
natuurlijk wel dat die bij ons bekend is.  

Wat u zelf opmerkt
Merkt u zelf onveilige of verdachte situaties 
op in uw buurt die bij politie en gemeente 
(nog) niet bekend zijn? Bij spoed belt u dan 
het alarmnummer 112; voor een minder drin-
gende melding belt u de politie via het num-
mer 0900-8844. 

Privacy
Voor alle duidelijkheid wijzen we u erop dat 
we vanzelfsprekend geen toegang hebben en 
krijgen tot uw straat-, wijk of buurtapp. We 
voorzien in voorkomende gevallen uitsluitend 
de aangemelde beheerder van informatie die 
bij ons bekend is én die belangrijk is voor 
de bewoners in uw buurt. Het is dan aan de 
beheerder om die informatie met u te delen. 

Hartelijk dank voor uw medewerking.

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

DALENDE HOEVEELHEID NIEUWE PLEEGOUDERS 
LEIDT TOT GROTE ZORGEN BRABANT
Het gaat niet goed met het aantal beschikbare pleegouders. Er is al een aantal 
jaren sprake van een afname van het aantal nieuwe pleegouders. Tegelijkertijd is de 
vraag naar pleegzorg nog altijd groter dan het aanbod van beschikbare pleegouders. 
Daardoor neemt het tekort langzaam, maar gestaag toe. Zorgwekkend. Des te meer 
omdat de huidige onrust en onzekerheid in de samenleving toenemen door verschil-
lende crises, zoals de wooncrisis, de energiecrisis en buitenproportionele inflatie. 
Dit heeft invloed op de aanmeldingen van nieuwe pleegouders omdat die zich in de 
regel aanmelden vanuit een stabiele persoonlijke situatie. Pleegzorg Nederland wil 
deze neerwaartse trend keren en vraagt daarom met de titel #groenlicht tijdens de 
Week van de Pleegzorg (2 tot en met 9 november) extra aandacht voor het belang 
van meer pleegouders.

Pleegzorg Nederland maakt zich zorgen om 
het afnemende aantal nieuwe pleegouders 
en noemt een aantal oorzaken. De huidige 
maatschappelijke onrust is van de laatste tijd. 
Maar het beroep dat op mensen wordt gedaan 
om zorg zoveel mogelijk zelf op te pakken, is 
al langer van invloed.  Die participatiesamen-
leving in combinatie met de noodzaak voor 
ouders om beide te werken om voldoende 
inkomen te verdienen lijkt simpelweg te veel, 
alsof de mensen met voldoende ruimte, tijd en 
rust een beetje op beginnen te raken. 

In de regio Noordoost-Brabant hebben we 
momenteel 383 actieve pleeggezinnen en is 
er met name tekort aan pleeggezinnen voor 
brusjes (samen plaatsen van broertjes/zusjes) 
en deeltijd (weekenden en vakantie) pleeg-
gezinnen. 

Kinderen de dupe
Kinderen zijn de dupe van het langdurige 
tekort aan pleegouders. Omdat minder pleeg-
ouders beschikbaar zijn, is het voor de pleeg-
zorg steeds lastiger om een juiste match te 
maken tussen kind en pleegouder. Idealiter 
wordt een match gemaakt, rekening houdende 
met onder andere cultuur en (migratie)ach-
tergrond. Dit lukt steeds minder goed, omdat 
we weinig beschikbare pleegouders hebben 
om uit te kiezen. Ook worden kinderen nu 
steeds vaker doorgeplaatst omdat het langer 
duurt voordat een duurzaam verblijf is gevon-
den. Opvallend in dit kader is dat de vraag 
naar deeltijdpleegzorg (meestal in weekenden 
of vakanties) aan het groeien is, daar waar 
de vraag naar volledige pleegzorg wat daalt. 
Deeltijdpleegzorg kan, mits tijdig ingezet, sterk 
helpen bij het streven om een kind thuis te 
laten opgroeien. Juist ook voor deze vorm van 
pleegzorg zijn er te weinig pleegouders.

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.

MAAK UW BUURT VEILIGER
Meld uw straat-, buurt- of wijk whatsappgroep bij de gemeente
Een vreemde collecte in de wijk? Verdachte figuren met een babbelsmoes in uw 
straat? Fietsendieven in de buurt? Natuurlijk wilt u het snel weten als er verdachte 
of onveilige situaties in uw omgeving zijn. En vanzelfsprekend willen de politie en 
gemeente u hier snel voor waarschuwen. Zo zorgen we samen voor nog meer veilig-
heid in uw wijk. Een goed middel om u van deze belangrijke informatie te voorzien, 
is de whatsappgroep in uw straat, buurt of wijk. U ziet direct wat er aan hand is en 
uw privacy is gegarandeerd. Hieronder leest u hoe het werkt.  

➝

KIJK LIVE MEE

HAMERSTUK
• Bestuursrapportage II 2022
  De bestuurrapportage (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 vaststelling van burap II vraagt 
het college goedkeuring aan de raad voor de 
beoogde bijsturing. 

BESPREEKSTUK
• Programmabegroting 2023 
  De programmabegroting is kaderstellend 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 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 3 november aanstaande vergadert de gemeenteraad in de Raadszaal 
van het Raadhuis, om 20.00 uur.  Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten 
over de onderwerpen die deze avond op de agenda staan. Bij de 'Bespreekstukken' 
gaan de partijen met elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen. 
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VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING  

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer 
wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het 
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. 
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven. 

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Conca Imafidon, J. 03-02-2002 27-10-2022 Onbekend
Alisik, E.M. 13-10-1979 27-10-2022 Onbekend

Procedure
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer

WEGWERKZAAMHEDEN

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.

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

Eikenlaan 17 Vught Het realiseren van een vrijstaande woning OV20221389
Bergenshuizensestraat 2 Vught Plaatsen van een tijdelijke woonunit voor  OV20221390
 het verbouwen van de woning en realiseren 
 mantelzorgwoning 
Zonneweilaan 1 Vught Plaatsen van een kokosschutting langs  OV20221391
 de erfgrens 
Hertoglaan 38 Vught Plaatsen van een carport OV20221393
perceel E 1348 t.h.v.  Kappen van een dode es OV20221394
bosplantsoenstrook t.h.v.  
Helvoirt 
Eelkje Timmengastraat 16 Vught Plaatsen van een fietsenhok OV20221395
Perceel D 6051 kavel 8  Plaatsen tijdelijke woonunit OV20221396
Den Hoek Helvoirt 
Boxtelseweg 83A Vught Kappen van twee dennenbomen OV20221397
Middelstebaan 12 Vught Kappen van een eikenboom OV20221398
Perceel L 4291 t.h.v.  Verlenging voor de opstelling bouw OV20221399
Van Voorst tot Voorststraat Vught en bijbehorende leidingwerk van 
 een zuiveringsunit
 
  
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

D 6026, kavel 8 Den Hoek Helvoirt Bouwen van een vrijstaande woning OV20221323
Deutersestraat 30 Cromvoirt Bouwen van een berging OV20221340
Bosscheweg 45 Vught Verbouwen van de kelder en  OV20221198
 renovatie woning 
Perceel L 3588 t.h.v.  Kappen van twee beuken OV20221343
Helvoirtseweg 151 Vught 
Eikenlaan 24 Vught Kappen van vijf bomen OV20221342
 
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Dennenlaan 10 Vught Kappen van twee dennenbomen OV20221348
Park Glorieux 53 Vught Plaatsen twee dakramen OV20221284
St.-Lambertusstraat 8 Cromvoirt Het vervangen van kozijnen in de  OV20221232
 voorgevel, verplaatsen van een kozijn 
 in de zijgevel en het plaatsen van een 
 kozijn in de achtergevel 
Glorieuxlaan 4 Vught Kappen van 23 bomen en aanleggen  OV20221215
 verharding t.b.v. aanpassen van tuin 
 Landhuis Roucouleur 
Broekwal 16A Helvoirt Nieuwbouwen van een woning en het  OV20221287
 aanleggen van een in-uitrit
 
 
INTREKKING AANVRAAG 

  
Omgevingsvergunning

Eikenlaan 17 Vught Kappen van twee bomen OV20221259

 
SLOOPMELDINGEN

  
Udenhoutseweg 34 Helvoirt Slopen van een garage SM20227102
Eikendonk 16 Helvoirt Sloopwerkzaamheden in relatie tot de  SM20227101
 renovatie en uitbreidingsplannen 
Reutseplein 30 t/m 47 Vught Sloopwerkzaamheden t.b.v. transformatie  SM20227100
 bestaand gebouw 9 
  
 
VERKEER
  
Kapellaan 22 Vught Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats  GP20220005
 voor het parkeren van de personenauto 
 van de bewoner 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl 

Molenstraat Vught  – Aanleg verkeerspla-
teau’s – t/m 22 november
•  De Molenstraat is t/m 8 nov afgesloten ter 

hoogte van de Molendwarsstraat
•  De Molenstraat is va naf 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 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 – 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

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.


