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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

NIEUWE PUMPTRACK BIJNA KLAAR 
MAAR NOG NIET BRUIKBAAR...

De pumptrack op het Ouwerkerkveld in Vught ligt er goed bij. Klaar voor gebruik? 
Nee, zeker niet. Het werk is gedaan, maar voor een veilig gebruik, moet de nieuwe 
track eerst gekeurd worden. Tot dat moment is het nog even ‘verboden toegang.’ 

We begrijpen best dat het verleidelijk is de 
prachtige nieuwe track al uit te proberen. Maar 
dat is niet voor niets echt nog niet toegestaan. 
Pas na de keuring weten we zeker dat het par-
cours veilig is voor gebruikers. Voorlopig blijven 
de hekken en het bord met ‘verboden toegang’ 
staan. Toch zien we dat een aantal liefhebbers 
al de baan opgaat. Dat is niet de bedoeling en 
gebeurt volledig op eigen risico. De gemeente 

is hier niet aansprakelijk voor. Goed om te 
weten!

Wanneer…? 
Natuurlijk proberen we zo snel mogelijk goed-
keuring te krijgen. Maar de keurmeesters zijn 
druk en dat kan nog enkele weken duren. Halen 
we het bord en de hekken weg, dan kun je de 
baan op. Dat maken we natuurlijk bekend!

WIJKPUNT SCHOONVELD

Niemand minder dan Bettine Vriesekoop, die 
voor Nederland veel prijzen won als tafelten-
nisster, gaf een bevlogen tafeltennis clinic. Ze 
hoopt dat mensen aangestoken worden door 
haar enthousiasme omdat het leven volgens 
haar leuker is als je fit bent. 

In een wijkpunt is iedereen van harte welkom. 
Ieder wijkpunt heeft zijn eigen mogelijkheden. 
JCV biedt in Wijkpunt Schoonveld tafeltennis 
aan. Zelfs als u in een rolstoel zit. Maar u mag 
natuurlijk ook komen voor het belangrijkste 
doel. Dat is elkaar ontmoeten! Een kopje kof-
fie, een hapje eten en leerzame activiteiten 
worden aangeboden. Het wijkpunt zit aan 
Van de Pollstraat 3A en is er voor iedere 

Vughtenaar. U bent iedere woensdagochtend 
van harte welkom tussen 10.00-12.30 uur. Het 
programma voor deze ochtend wordt nog ver-
der ontwikkeld samen met de buurt en met de 
doelgroepen.

De andere Wijksteunpunten in Vught zijn: De 
Rode Rik, Woonzorgcentrum Theresia (beide 
Vught Zuid), atletiekvereniging Prins Hendrik, 
Visio De Vlasborch (Vlasmeersestraat 99), 
DePetrus en Huize Elisabeth (beide centrum) 
en tennisvereniging Woburnpark (Vught Noord).
Voor inwoners van Helvoirt is multifunctio-
neel centrum HelvoirThuis (Kloosterstraat 30) 
beschikbaar als Wijksteunpunt.

Het negende wijkpunt van Vught is een feit! Op zaterdag 12 november opende 
Wethouder Van de Ven officieel het nieuwe wijkpunt Schoonveld. Jeugdcentrale Vught 
(JCV) biedt ‘De Zaal’ aan als nieuwste ontmoetingsplek voor jong en oud!

WILT U UW ENERGIETOESLAG 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.

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? 

VUGHT BEWEEGT BRENGT ACTIVITEITEN-
GIDS (60+) UIT

Aanbieder van activiteiten
Wilt u graag uw activiteiten op het gebied van 
sport/bewegen, cultuur of educatie onder de 
aandacht brengen bij de 60-plussers van Vught, 
Helvoirt en Cromvoirt? Meldt uw activiteit dan 
nu aan op www.vughtbeweegt.nl.

Hebt u als organisatie al een account? Dan 
kunt u met dat account inloggen. Hebt u nog 
geen account, dan kunt u dat gemakkelijk via 
de site aanmaken. Heeft uw organisatie wel een 
account, maar wordt die gebruikt voor andere 
doelgroepen? Geen probleem er kan eenvoudig 
een extra gebruiker worden toegevoegd, zodat 
u de activiteiten voor 60-plussers kunt toevoe-
gen. Let op: De activiteiten moet u invoeren 
onder het project “Max Vitaal”. 

Hebt u vragen of komt u er niet uit? Neem dan 
contact op met Mike Wiersema (MOVE Vught) 
via info@movevught.nl of 06-45796883.  

Activiteitengids 
Alle activiteiten die vóór 18 november zijn inge-
voerd komen in de “Activiteitengids 60+”. Deze 
gids is voor 60-plussers om gedurende het 
gehele jaar te zien wat er allemaal te doen is in 
de gemeente Vught. Daar mag uw activiteit of 
dienst niet in ontbreken. Worden activiteiten na 
18 november ingevoerd, dan zullen deze altijd 
zichtbaar zijn op de website Vught Beweegt.

Na de zeer succesvolle edities van Sjors Sportief en Sjors Creatief (basisschoolkin-
deren) wil Vught Beweegt ook een activiteitenoverzicht uitbrengen voor 60-plussers. 
Deze wordt verzameld in de Activiteitengids 60+. In deze gids komen activiteiten op 
het gebied van sport, cultuur en educatie die worden aangeboden in Vught, Helvoirt 
en Cromvoirt. 

MELD MISDAAD ANONIEM

M. is het onafhankelijke meldpunt waar u 
volledig anoniem informatie kunt geven over 
misdaad. U meldt bij M. over bijvoorbeeld 
geweld, overvallen, brandstichting, wapen- of 
mensenhandel, hennepteelt en andere drugs-
criminaliteit. Zo levert u een bijdrage aan de 
veiligheid in Vught. 

Anoniem
M. is dé plek waar uw anonimiteit verzekerd 
is. Er werkt een klein team van goed opgeleide 
mensen. Zij hebben maar één doel voor ogen: 
uw anonimiteit beschermen. In een vertrouwe-
lijk gesprek nemen zij de details van uw melding 
met zorg door. Ze bieden u een extra vangnet: 
voor als u wel wilt melden, maar niet bekend 
wilt worden. 

Alleen als uw anonimiteit gewaarborgd kan 
worden stuurt M. de anonieme melding door 
naar diverse partners, zoals de politie en 
andere opsporingsdiensten. Als vervolgonder-
zoek de anonieme tip onderbouwt kunnen zij 
overgaan tot actie.

Onafhankelijk
M. is een onafhankelijke organisatie en geen 
politie. Voor hulp van de politie belt u 0900-
8844. Bijvoorbeeld bij overlast van baldadige 
buurtkinderen of een aanrijding zonder gewon-
den. M. is er ook niet voor spoedeisende situa-
ties. In dat geval belt u 1-1-2.

Bereikbaarheid M. 
M. is zeven dagen per week bereikbaar via 
0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 22.00 uur en in de weekenden en op 
feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast 
kunt u natuurlijk altijd, dag en nacht, online 
een melding maken via meldmisdaadanoniem.
nl/melden. Help mee om Vught nog veiliger te 
maken. Meld misdaad anoniem.

Kijk voor meer informatie over M. op 
www.meldmisdaadanoniem.nl. 

Stel: u wilt iets over een ernstig misdrijf melden zonder dat uw naam bekend wordt. 
Bijvoorbeeld omdat u de dader goed kent of bang bent voor eventuele gevolgen. U 
kunt dan terecht bij Meld Misdaad Anoniem (M.). 
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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. 

Bent u ondernemer of wilt u een onderneming in de gemeente starten? Hebt u vragen over 
ondernemen? Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris, John van Gemert. 
Hij is hét gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemend Vught en de schakel tussen het 
bedrijfsleven en de gemeente. 

Bedrijfsbezoek van John en wethouder Du Maine
Bij een bedrijfsbezoek leer je elkaar op een informele manier kennen. Je krijgt signalen en 
informatie uit eerste hand over de ondernemer, het bedrijf/de werkplek, de medewerkers, het 
productieproces en de uitdagingen die een onderneming met zich meebrengt. Wilt u hier met 
John en de wethouder over sparren, hebt u advies nodig of iets anders? Zij komen graag bij u 
op bedrijfsbezoek.

Contact
Voor vragen, informatie of het plannen van een bedrijfsbezoek kunt u contact opnemen met 
bedrijfscontactfunctionaris John van Gemert via 073 65 80 680 of mail naar 
ondernemer@vught.nl.

ONDERNEMER IN VUGHT?
Bedrijfscontactfunctionaris is er voor u

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.

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.

WEGWERKZAAMHEDEN

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

St. Elisabethstraat Vught – Werkzaam-
heden Prorail – 21 t/m 22 november
•  De spoorwegovergang St. Elisabethstraat is 

afgesloten van 21 nov 23.00 uur t/m 22 nov 
06.00 uur

• Verkeer wordt omgeleid

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 – 23 t/m 24 november
•  De Loonsebaan is ter hoogte van de 

Middenweg afgesloten van 23 nov 22.00 uur 
t/m 24 nov 06.00 uur

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 16 december
•  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
•  In de St. Elisabethstraat is er van 21 t/m 25 

november overlast ter hoogte van de aanslui-
ting met de Sobriëtasstraat

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

Cromvoirtsedijk en Hoeksestraat
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid

Molenstraat Helvoirt – Nutswerk-
zaamheden –  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

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

Loonse Baan 6 Helvoirt kappen van een eik OV20221411
Wilhelminalaan 30 Vught plaatsen van een erfafscheiding OV20221412
Vincent van Goghplein 5 Helvoirt wijzigen van de oude reclameuiting OV20221413 
 van de Aldi in het nieuwe logo 

FILM ‘WEI’ DOOR GEHEUGENCAFÉ
Woensdag 23 november 19.30 uur Woonzorgcentrum Theresia

Op woensdag 23 november is er een bijeenkomst van Geheugencafe Vught, Helvoirt, 
Cromvoirt bij Theresia, Molenrijnseweg 48 in Vught. Deze avond wordt de film Wei 
vertoond. Wei is een documentaire van Ruud Lenssen waarin hij het dementie- en 
mantelzorgtraject van zijn ouders vastlegt. Inloop met koffie of thee vanaf 19.00 uur. 
Aanvang film 19.30 uur. Toegang is gratis.

Waar gaat Wei over? Vader Jac heeft zijn eigen 
paradijsje gecreëerd: een hectare natuurgrond 
met paarden, kippen en moestuin. De wei is 
zijn levenswerk en Jac is vastberaden ervoor 
te blijven zorgen. Juist nu bij hem dementie 
is geconstateerd. De natuur en zijn dieren 
geven Jac troost en houvast in een steeds 
verwarrender bestaan. Moeder Ria ziet Jac’s 
achteruitgang met lede ogen aan. De zorgen 
voor haar man worden groter en ze moet 
steeds meer van haar eigen leven opgeven. 
Haar gevoelens van liefde en zorgzaamheid 
slaan regelmatig om in frustratie en eenzaam-
heid. Desondanks wil ze Jac thuis verzorgen, 
zo lang het kan. Maar terwijl Jac probeert vast 
te houden aan zijn paradijs komt een onver-
mijdelijk afscheid dichterbij. Wei is niet alleen 
een film over dementie en mantelzorg, maar 
tevens een liefdevol verhaal over de vergan-
kelijkheid van het leven. Ruud Lenssen zal zelf 
aanwezig zijn voor de introductie van de film 
en de nabespreking.

De toegang is gratis.
Aanmelding voor deze avond is verplicht en 
kan via het ticketsysteem van Huis73.
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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.

Molenvenseweg 87 Vught vervangen van de voorgevel en interne  OV20221414
 verbouwing 
Klein Brabant 183 Vught uitbouwen op de eerste verdieping aan de  OV20221415
 achterzijde van de woning 
Kerkstraat 15 Vught plaatsen van luifels voor de ramen OV20221416
Cromvoirtsepad 1B Vught legaliseren van een in-/uitrit OV20221417
't Hoog 3 Helvoirt plaatsen van een berging OV20221418
't Hoog 3 Helvoirt tijdelijke vergunning voor tien jaar en  OV20221419
 inrichting verblijfsrecreatie  
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Vijverbosweg 6 Vught kappen van drie bomen OV20221266
St.-Lambertusstraat 60 Cromvoirt verbouwen repetitielokaal De Noot OV20221355
perceel H 1848 thv berm langs de kappen van drie zomereiken OV20221350
huidige rijbaan Pepereind Cromvoirt 
Perceel L4442, kavel 16 LOOF  bouwen van een woning OV20221357
ong. Vught 
Booglaan 21, Carillonlaan 12,  astleggen brandveiligheidsconcept OV20221271
Laan van Voorburg 66 Vught 
Distelberg 7 Helvoirt plaatsen van een eikenhouten  OV20221336
 overkapping/constructie met daarop 
 zonnepanelen 
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Molenrijnselaan 48 Vught plaatsen van een scootmobielruimte OV20221304
Avonduur 3 (Kavel 8 Den Hoek)  bouwen van een woning OV20221323
Helvoirt
Taalstraat 179 Vught vervangen oude erfafscheiding OV20221214
De Runsvoort 2 Helvoirt tijdelijke bewoning in recreatiewoning  OV20221370
 voor de periode van drie jaar 
Eikendonk 16 Helvoirt uitbreiden en verduurzamen van de woning OV20221374
perceel E 1261 thv  gebruik van de grond om schapen te laten OV20221410
Sportlaan Helvoirt grazen 
Middaguur 1, 3, 5, 7, 9, 11 Helvoirt bouwen van zes rijwoningen en het  OV20221270
 aanleggen van een in-/uitrit 

Evenementenvergunning

Parklaan 5 Vught Oliebollenveldloop 31 dec 2022 AP 20220254
St.-Lambertusstraat Cromvoirt Intocht Sinterklaas Cromvoirt AP 20220274
 
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
  
St.-Lambertusstraat Cromvoirt Intocht Sinterklaas Cromvoirt AP 20220274 
 
INTREKKING AANVRAAG 

  
Omgevingsvergunning

Lunettenlaan 102 Vught kappen van 125 bomen OV20221139
De Bréautélaan 31 Vught kappen van een zieke acacia OV20221231
 
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN

  
Oscar Romerostraat 8 Vught aanleggen van een verticaal gesloten  MA20220016
 bodemenergiesysteem 
't Hoog 12 Helvoirt realiseren van een individueel gesloten  MA20220015
 bodemenergiesysteem 
't Hoog 2 Helvoirt realiseren van een individueel gesloten  MA20220018
 bodemenergiesysteem
 
ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

  
Gijzelsestraat 1 Helvoirt veranderen inrichting MM20220027
De Ketting 14 A Vught starten van activiteiten MM20220020
 
VERKEER
  
Aanleg gehandicaptenparkeerplaats

St. Barbarastraat 4B Vught Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats  GP20220006
 voor het parkeren van de personenauto 
 van de bewoner
 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl


