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LICHT AAN 
Maandag 14 november heeft het team Buurtpreventie Vught op een aantal fietspa-
den de LICHT AAN tags van de campagne Brabant gaat voor NUL gezet. 

Eigen veiligheid
Deze tags herinneren fietsers aan het aanzetten 
van de fietsverlichting. Dit voor hun eigen veilig-
heid, maar ook voor die van andere weggebrui-
kers. Team Buurtpreventie Vught organiseert 
samen met de gemeente Vught enkele acties 
om fietsverlichting te controleren. Zo spreken 
ze fietsers zonder (juiste) verlichting aan en 
plaatsen gelijk led-lampjes zodat de fietser veilig 
verder kan. 

Veilig thuiskomen
Brabant gaat voor NUL is een campagne van 

de Provincie Noord-Brabant die iedere weg-
gebruiker bewust maakt van zijn of haar rol in 
het verkeer. Als iedereen zich bewust is van zijn 
of haar rol in het verkeer, komen we allemaal 
veilig thuis.

Gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen en 
wethouder Mark Du Maine waren op de Dr. 
Landmanschool in Helvoirt om het startsein 
te geven. In de campagneweek na de herfstva-
kantie staat fietsverlichting centraal. Hiermee 
haken we aan op de landelijke campagne AAN 
in het donker.

MAANDELIJKSE KOOKCLUB VOOR 
THUISWONENDE MENSEN MET DEMENTIE

Thuiswonende mensen met dementie en één naaste (denk hierbij aan bijvoorbeeld een mantelzor-
ger) gaan bij de kookclub zelf aan de slag om een 3-gangendiner te bereiden waarna het gezamenlijk 
wordt gegeten. Dit op de locatie van Van Neynsel, Sweelinckplein 12 in ’s-Hertogenbosch. 

Aanmelden
Per keer dat u deelneemt betaalt u €7,50 per persoon. Dit is inclusief het 3-gangendiner, een wel-
komstdrankje en koffie of thee na afloop. Aanmelden kan via de regionale Alzheimer Nederland 
site onder ‘Onvergetelijke Kookclub’, door een e-mail te sturen naar kookclub.shertogenbosch@
alzheimervrijwilligers.nl of te bellen naar de Kookclubcoördinator Marjo: 06 48 70 3347. 

Iedere 3de maandag van de maand vindt de Onvergetelijke Kookclub ’s-Hertogen-
bosch plaats. Bij hoge uitzondering niet in de maanden november en december. Dan 
is de maandelijkse kookclub op maandag 21 november en maandag 19 december. 

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? 

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

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

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
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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.

WEGWERKZAAMHEDEN

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

RAADSDIALOOG 
Donderdag 24 november om 20.00 uur

RAADSVERGADERING
Donderdag 1 december om 20.00 uur

Op donderdag 24 november aanstaan-
de vindt de Raadsdialoog plaats. Deze 
bijeenkomst begint om 20.00 uur in 
de Commissiekamer van het Raadhuis, 
Leeuwensteinplein 5. 

Deze dialoog staat in het teken van het 
Omgevingsplan en de Omgevingsvisie.

De agenda is te raadplegen in de vergaderka-
lender 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

HAMERSTUK
•  Instellen onderzoekscommissie geloofsbrie-

ven benoeming raadslid 
• Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2023-2026 
•  Extra tijdelijke onderwijshuisvesting Zuiderbos, 

school voor (V)SO 

BESPREEKSTUK
• Mobiliteitsvisie 2035 
• Leyhoeve: communicatie- en participatieplan

Daarnaast wordt tijdens deze vergadering 
afscheid genomen van de heer J.A.B. Verlijsdonk 
als raadslid (D66). Vervolgens wordt een nieuw 
raadslid voor D66 beëdigd. 

De conceptagenda en bijbehorende vergader-
stukken zijn te raadplegen in de 
vergaderkalender via deze QR-code. Ook kunt 

u hier de vergadering rechtstreeks volgen. 
Uiteraard is deze vergadering openbaar toegan-
kelijk en zien we u graag op het Raadhuis.

Op donderdag 1 december 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. 

‘ONTWERPWIJZIGINGSPLAN BAARZENSTRAAT 9, VUGHT’

Het ontwerpwijzigingsplan gaat over het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar een 
reguliere woning. De bestemming wordt met dit wijzigingsplan omgezet naar ‘Wonen’.

U kunt het ontwerpwijzigingsplan bekijken
U kunt van donderdag 24 november 2022 tot en met woensdag 4 januari 2023 het ontwerpwijzi-
gingsplan met bijbehorende stukken bekijken:
•  Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghWPBaarzenstr9-ON01;

•  Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in 
Vught. 

U kunt reageren op het ontwerpwijzigingsplan
U kunt reageren op het ontwerpwijzigingsplan. De reactie die u indient, heet in deze fase een 
‘zienswijze’. U kunt reageren van donderdag 24 november 2022 tot en met woensdag 4 januari 
2023. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren. Hebt u nog 
vragen over deze publicatie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073-6580680.

WIJZIGINGSPLAN BAARZENSTAAT 17  VASTGESTELD’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat zij op 15 november 2022 het 
wijzigingsplan 'Baarzenstraat 17' ongewijzigd heeft vastgesteld en voor beroep ter inzage leggen.
Het wijzigingsplan gaat over het omzetten van een bedrijfswoning in een reguliere woning. De 
bestemming ‘Gemengd-2’ wordt met dit wijzigingsplan omgezet naar ‘Wonen’.

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan en de overige stukken bekijken
U kunt van donderdag 24 november 2022 tot en met woensdag 4 januari 2023  het wijzigingsplan 
met bijbehorende stukken bekijken:
1.  Via internet (Externe link:www.vught.nl en Externe link:www.ruimtelijkeplannen.nl) onder 

ID-nummer NL.IMRO.0865.vghWPBaarzenstr17-VG01;
2.  Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in 

Vught.

Tegens het vaststellingsbesluit kan door een belanghebbende vanaf vrijdag 25 november 2022 tot 
en met donderdag 5 januari 2023 beroep worden ingesteld. Hebt u nog vragen over deze publica-
tie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073-6580680.

WIJZIGINGSPLAN ‘TAALSTRAAT 17A’ ONHERROEPELIJK

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 13 september 2022 het wijzigingsplan 
‘Taalstraat 17a’ hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om de voormalige fysio-
therapiepraktijk om te zetten naar vier appartementen. Tegen dit wijzigingsplan is gedurende de 
beroepstermijn geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Het wijzigingsplan is hierdoor op 4 november 2022 geheel onherroepelijk geworden. Ook tegen 
het besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde wet geluidhinder is geen beroep ingesteld 
zodat ook dit besluit onherroepelijk is geworden. 
Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0865.vghWPTaalstraat17a-VG01.

Vught, 14 november 2022
Burgemeester en wethouders van Vught

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
Iadov, B. 27-11-1996 14-11-2022 Onbekend
Bobrikova, D. 30-04-1995 14-11-2022 Onbekend

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

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
 
Omgevingsvergunning

Bergenshuizensestraat 2 Vught Verbouwen, uitbreiden en realiseren  OV20221420
 van een mantelzorgwoning 
Kampdijklaan 48 Vught Bouwen van een vrijstaand bijgebouw OV20221421
Theresialaan 69 Vught Plaatsen van een dakopbouw OV20221422
Burg. Van de Hurkstraat 30  Plaatsen van een dakkapel OV20221423
Helvoirt 
Perceel D 5964 thv Rijksweg  Tijdelijke inrit t.b.v. Haarendael OV20221424
Helvoirt 
Molenheike 19 Helvoirt Bouwen van een woonwagen OV20221425
Molenheike 17 Helvoirt Bouwen van een woonwagen OV20221426
Perceel C 2225 Reeburgpark Vught Kappen van een dode douglasspar OV20221427

  
VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Vijverbosweg 6 Vught Kappen van drie bomen OV20221266
Helvoirtsestraat 20 Helvoirt Verbouwen en verduurzamen van de  OV20221378
 woning 
Victorialaan 15 , 15 A t/m 15 L  Herontwikkeling locatie Molenven, het UV20214011
Vught verbouwen van het voormalig schoolgebouw 
 naar 10 wooneenheden en het bouwen van 
 2 vrijstaande woningen incl. berging en 
 fietsenstalling 
Boterbloemstraat 17 Vught Uitbreiden, verbouwen en verduurzamen  OV20221356
 van de woning 
Aert Heymlaan 27 Vught Bouwkundige wijzigingen op de eerder  OV20221365
 verleende vergunning OV20221092 
't Hoog 3 Helvoirt Brandveilig gebruik logiesgebouw UV20224011

 
OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT

  
Lindelaan 13 Helvoirt Kappen van twee kersenbomen OV20221362
Catharinastraat 9 Helvoirt Kappen van twee beukenbomen OV20221381

 
INTREKKING AANVRAAG 

  
Omgevingsvergunning

Kolonel Thomsonlaan 2 Vught Plaatsen van een tijdelijke woonunit voor  OV20221339
 een periode van 7 maanden 

 
SLOOPMELDINGEN

  
Vincent van Goghstraat 19, 21, 23  Verwijderen asbesthoudende materialen SM20227106
te Helvoirt
 
 
ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

  
Bleijendijk 5 Vught Veranderen van activiteiten MM20220017
  

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

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

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.


