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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

CURSUS HOE TE LEVEN MET DEMENTIE

Aanmelden
U bent van harte welkom bij WC Theresia, 
Molenrijnsestraat 48 in Vught. Inloop met kof-
fie en thee is vanaf 19.00, de cursus start om 
19.30 uur. De toegang is gratis. Aanmelden voor 
deze avond is verplicht en doet u via huis73.
op-shop.nl/21813/geheugencaf/11-01-2023. Of 
stuur een mail naar geheugencafevught@gmail.
com. 

Vervoer 
Maakt u gebruik van de Seniorenbus Vught? 

Abonnees hun vervoersverzoek uiterlijk één 
week van tevoren melden via 073-711 3191. 
Dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 
uur. 

Bent u geen abonnee van de Seniorenbus Vught 
en hebt u geen eigen vervoer? Dan kunt u 
gebruik maken van AutoMaatje. Bel uiterlijk 2 
dagen van tevoren naar 073-303 5860 of mail 
naar automaatjevught@gmail.com. AutoMaatje 
is van maandag tot en met donderdag van 
09.00 tot 12.30 uur geopend. 

BRENG KLEIN CHEMISCH AFVAL NAAR DE 
MILIEUSTRAAT
Op woensdagen en zaterdagen

Een groot deel van de (schadelijke) stoffen in 
kca kan worden hergebruikt. Daarvoor is het 
belangrijk dat je het kca gescheiden inlevert: 
het kan dan op de juiste manier worden ver-
werkt. Stoffen die niet geschikt zijn voor recy-
cling worden onder speciale omstandigheden 
verbrand of gestort, zodat ze geen schade toe-
brengen aan het milieu. Als kca bij het restafval 
belandt, kan het verschillende problemen geven: 

sommige stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor 
de vuilnisophalers, andere stoffen. Batterijen, 
spaarlampen en tl-buizen kunt u weggooien in 
de inzamelbakken die bij sommige bouwmark-
ten en supermarkten staan. Gebruikte medicij-
nen of naalden kunt u terugbrengen naar de 
apotheek waar u ze hebt gehaald.

Samen houden we Vught schoon

Op woensdag 11 januari is er een spoedcursus hoe te leven met dementie door Esther 
Tetteroo, coördinator van het Regionale Netwerk Dementie. Tijdens deze cursus gaat 
Esther in op enkele vragen die u heeft als naaste en wat er allemaal in de toekomst 
op uw pad komt. 

DENKT U MEE OVER ARBEIDSMIGRANTEN 
IN VUGHT?

Om wensen en ideeën voor voldoende en 
goede huisvesting, scholing, gezondheid en 
integratie voor arbeidsmigranten op te halen, 
organiseren we op dinsdag 17 en dinsdag 24 
januari 2023 een ronde tafel gesprek over 
‘Arbeidsmigranten’. Op deze avond zijn inwo-
ners, arbeidsmigranten, huisvesters, uitzendbu-
reaus en werkgevers welkom. De uitkomsten, 
wensen en ideeën die uit deze avonden naar 
voren komen nemen we mee in ons beleid. Zo 

zorgen we er samen voor dat het een breed 
gedragen beleid in onze gemeente. 

Denkt u mee?
We houden twee bijeenkomsten op dinsdag 
17 en dinsdag 24 januari 2023 van 19.30-21.30 
uur. Bent u erbij? Stuur dan een mail naar 
arbeidsmigranten@vught.nl. U ontvangt nog 
een bericht over het programma van de twee 
avonden. 

In de regio Noordoost-Brabant werkt een groot aantal arbeidsmigranten. Zij zijn 
belangrijk om de economie goed draaiend te houden. Alle regiogemeenten- en dus 
ook de gemeente Vught- willen goede randvoorwaarden hebben om arbeidsmigran-
ten te binden aan onze regio. In Vught zijn we bezig om een beleid Arbeidsmigranten 
te maken.

GRATIS: PRACHTIGE, LUXE ILLUSTRATIE VOOR 
DE KINDERKAMER

Alle seizoenen komen aan bod en alles staat 
erop: de IJzeren Man, de Lambertustoren, het 
raadhuis, de dorpspomp en de Gement. Het 
is een vrolijke, kleurrijke blikvanger die past in 
elke kinderkamer, speciaal en exclusief gemaakt 
voor Vughtse ouders en hun kinderen. Jarenlang 
reikte de gemeente ze uit bij de geboorte van 
onze jongste inwoners. Deze attentie maakt nu 

plaats voor iets nieuws en de restvoorraad van 
de illustraties mag gratis weg. 

Interesse?
U kunt de Sandra Klaassen illustratie gratis 
ophalen bij de receptie van het gemeentekan-
toor in Vught. Het adres is Secr. Van Rooijstraat 
1. Wees er op tijd bij, want op=op. 

Ze is een aanwinst voor elke Vughtse kinderkamer: de prachtige, unieke illustratie 
van de bekende kinderboekenillustratrice Sandra Klaassen. De mooiste plekjes in 
Vught staan erop en de illustratie is op stevig kwaliteitspapier gedrukt. U kunt de 
kleurige tekening (41 bij 36 cm) nu gratis afhalen op het gemeentekantoor. Zolang 
de voorraad strekt.  

GRATIS WARMTESCAN GEMEENTE VUGHT 
GROOT SUCCES
De 700 gratis warmtescans zijn ‘op’

Een goed geïsoleerd huis lekt geen warmte. 
Toch is slechts één op de drie woningen in ons 
land goed geïsoleerd. Een warmtescan van de 
woninggevel laat zien waar de warmtelekken 
zitten en wat het oplevert als de bewoner 
zijn pand beter isoleert. Een geïsoleerd huis 
levert niet alleen meer wooncomfort en een 
lagere energierekening op maar ook een bij-
drage aan de vermindering van de CO2 uitstoot. 

Daarnaast is het isoleren van de woning een 
goede eerste stap om de woning te verduurza-
men en klimaatneutraal te maken.

Helaas zijn de warmtescans op dit moment ‘op’. 
Kijk ook op www.milieucentraal.nl voor meer 
informatie over isoleren en besparen.

Om inwoners bewust te maken van warmteverlies en de noodzaak tot isolatie kon-
den 700 inwoners een gratis warmtescan laten maken van de voorgevel van hun 
woning. Binnen twee weken waren de gratis warmtescans ‘uitverkocht’. 

Klein chemisch afval (kca) is een verzamelnaam voor allerlei soorten gevaarlijk afval, 
van spaarlampen en batterijen tot gootsteenontstopper en verf. U kunt dit op woens-
dagen en zaterdagen gratis naar de Milieustraat brengen. Dan staat er een speciale 
wagen waar u kca kunt inleveren. In 2022 stond dit inleverpunt er ook op de vrijdagen. 

KERSTBOOMINZAMELING 
OP ZATERDAG 14 JANUARI
Op zaterdag 14 januari halen wij gratis uw kerstboom 
aan huis op. Leg de boom goed zichtbaar op de stoep. 
Dicht bij de rijbaan. Het liefst zo dicht mogelijk bij elkaar 
in de straat. U kunt de kerstboom natuurlijk ook zelf 
naar de Milieustraat brengen.
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WANNEER HALEN WIJ UW AFVAL IN 2023 OP?
Download de afvalkalender app

Welke keuze hebt u?
1.  Download op uw smartphone of tablet de 

‘Afvalstoffendienst’ app. In deze app ziet u 
precies wanneer het afval bij u in de straat 
wordt opgehaald. 

2.  Download zelf uw afvalkalender op 
www.vught.nl. Bij afval kunt u uw persoon-
lijke kalender downloaden. Vul uw postcode 
en huisnummer in en de afvalinformatie ver-
schijnt op uw scherm. Printen? Klik dan op 
de rode pdf knop. 

3.  Ontvangt u uw persoonlijke afvalkalender 
2023 liever op papier? Bel dan de Afvalstof-
fendienst, tel. 073 61 56 508. 

Meer informatie?
U hebt dus meerdere mogelijkheden om uw 
afvalinformatie voor 2023 te ontvangen. Hebt 
u vragen? Bel met de Afvalstoffendienst 073 61 
56 508 of stuur een mail naar 
afvalstoffendienst@shertogenbosch.nl

Wij sturen in Vught geen papieren afvalkalender meer toe naar onze inwoners. U 
maakt zelf de keuze hoe u aan uw afvalinformatie komt. Bekijk uw afvalinformatie 
in de handige ‘Afvalstoffendienst’ app of kijk op de papieren afvalkalender 2023. De 
keuze is helemaal aan u. Er zijn drie mogelijkheden om aan uw afvalinformatie te 
komen.

BESTEMMINGSPLAN ’HELVOIRTSEWEG 207A’ 
ONGEWIJZIGD VASTGESTELD
De gemeenteraad van Vught heeft op 21 december 2022 het bestemmingsplan 
‘Helvoirtseweg 207a’ ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben 
op 20 december 2022 een besluit hogere grenswaarde genomen. Het bestemmings-
plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Dienstverlening’ naar 

‘Wonen’ en het mogelijk maken van een drietal woningen in het voormalige kantoor-
pand op het perceel van Helvoirtseweg 207a te Vught. 

In verband met een personeelsbijeenkomst 
is het gemeentekantoor op maandag 9 januari 

om 10.00 uur open. 

Let op: 
Aangepaste tijden gemeentekantoor

Burgemeester en wethouders maken tevens 
bekend dat zij hebben besloten een hogere 
grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder 
voor de op te richten woningen vast te stellen 
als gevolg van het wegverkeer van de N65.

De officiële bekendmaking vindt u op www.
officielebekendmakingen.nl U kunt van vrijdag 
30 december 2022 tot en met donderdag 9 
februari 2023 het bestemmingsplan, het besluit 

hogere waarde en de bijbehorende stukken 
bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPHelvowe-
g207a-VG01

Hebt u nog vragen? Bel dan met de afde-
ling Ontwikkeling van de gemeente Vught via 
telefoonnummer 073 65 80 680 of mail naar 
gemeente@vught.nl.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘MOLENHOF, 
VUGHT’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Molenhof, Vught’ gaat over het realiseren van twee 
vrijstaande woningen op het perceel kadastraal bekend als Vugt, sectie K, nummer 
807 (het perceel achter de woningen van Molenvenseweg 65 tot en met 75).

U kunt tot en met donderdag 9 februari 2023 
het ontwerp-bestemmingsplan met bijlagen en 
de zakelijke beschrijving van de realisatieover-
eenkomst bekijken op www.officielebekendma-
kingen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPHelvowe-
g207a-ON01 of bij de Ontvangst- en infor-

matiebalie van het gemeentekantoor, Secr. van 
Rooijstraat 1 in Vught tijdens openingstijden. 

Hebt u nog vragen? Bel dan met de afde-
ling Ontwikkeling van de gemeente Vught via 
telefoonnummer 073 65 80 680 of mail naar 
gemeente@vught.nl.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  NSW Landgoed De Groensche Hoeven, herziening 2022 15 december 2022 t/m 25 januari 
2023

• Ontwerpbestemmingsplan ‘Molenhof, Vught’, 30 december t/m 9 februari 2023
• Bestemmingsplan Helvoirtseweg 207A, 30 september t/m 9 februari 2023

•  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.

De Bréautélaan Vught – Reconstruct-
iewerkzaamheden – van 9 t/m 20 jan
•  De De Bréautélaan gestremd voor al het 

verkeer

Emmasingel Vught – Reconstruc-
tiewerkzaamheden -  t/m december 2023
•  De Prins Hendriklaan is van 10 t/m 27 januari 

plaatselijk gestremd.
•  De Emmasingel is van 10 jan t/m 24 februari  

plaatselijk gestremd.
•  De St. Elisabethstraat is van 16 t/m 27 januari 

getremd ter hoogte van de Emmasingel.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Pepereind Cromvoirt – Reconstructie-
werkzaamheden – t/m april 2023 
•  Pepereind is vanaf 10 december gestremd tus-

sen Hoeksestraat en Loverensestraat.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid

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

Zonneweilaan 17 Vught verbouwen  van de woning OV20221458
Molenstraat 30 Helvoirt vervangen zeven kozijnen op de OV20221459 
 begane grond 
Johan Frisolaan 23 Vught uitbreiden van de woning OV20221460
Ereprijsstraat 14 Vught aanbrengen nieuwe draagconstructie  OV20221461
 in de woning 
St.-Lambertusstraat 37 Cromvoirt verbouwen van de woning OV20221462
Juliana van Stolberglaan 60 Vught wijzigen van de voorgevel OV20221463
Van Broghelstraat 5 Vught gewijzigde aanvraag op verleende vergunning OV20221464 
 voor plaatsing dakkapel achterzijde 
 van de woning 
Leeuwerikstraat 37 Vught aanbouwen aan de zijkant van de woning OV20221465
Prinsenhage 83 Vught bouwen van een schuur naast de woning OV20221466
Helvoirtsestraat 2 Helvoirt Restauratie en renovatie bestaande schuur OV20221468
Prins Mauritslaan 1 Vught interne constructieve wijziging OV20221469
St.-Michielsgestelseweg 22 Vught tijdelijk huisvesten van Oekraïners OV20221470
Marktveld 9B Vught plaatsen zonnepanelen OV20221471
Kleine Gent 3 Vught plaatsen nieuw dak met dakkapellen OV20221472
Taalstraat 51 Vught realiseren erfafscheiding OV20221473
De Bréautélaan 9 Vught kappen  van een conifeer OV20221474
Stationsstraat 31 Vught plaatsen warmtepomp Albert Heijn OV20221475
Perceel D6070, kavel 9 Plan  bouwen van een woning en aanleggen OV20221476
Den Hoek Helvoirt in-/uitrit 
Rouppe van der Voortlaan 6 Vught bouwen van een erker aan de  OV20221477
 voorzijde van de woning 
Willem de Rijkelaan 79 Vught uitbreiden van de woning OV20221478
Eikenlaan 17  Vught bouwen van een vrijstaande woning OV20221479
Udenhoutseweg 8 Helvoirt veranderen van bedrijf OV20221480
Perceel E4397 Jagersboschlaan  kappen van een Amerikaanse Eik OV20221481
Vught 

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Taalstraat 76 A Vught kappen van een eikenboom OV20221388
perceel E 1348 thv bosplant- kappen van een dode es OV20221394
soenstrook thv VV Helvoirt 
Ploegveld 57 Vught splitsen van de woning OV20221346
Boxtelseweg 69 Vught kappen van een boom OV20221408
Berkenheuveldreef 3 Vught verplaatsen carport OV20221361
perceel E 4416 thv  bouwen van een woning OV20221367
Jagersboschlaan Vught 
Pepereind 20 Cromvoirt aanleggen 2e in-/uitrit OV20221380
Helvoirtseweg 189 Vught kappen van drie beuken en een eik OV20221406
Loonse Baan 6 Helvoirt kappen van een eik OV20221411
Bleijendijk 2 Vught plaatsen zonnepanelen  OV20221379
Dorpsstraat 25 Vught plaatsen uitblaaskanaal voor inpandige  OV20221400
 filterkast 

VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Kievitstraat 46 Vught aanbouwen aan de achterzijde van de  OV20221437
 woning 
Loonsebaan 133 Vught aanleggen van een inrit aan de  OV20221368
 achterzijde van het perceel 
Vliertstraat 37 Vught uitbreiden van de woning op de eerste  OV20221371
 verdieping aan de achterzijde van de woning 
Andrej Sacharovlaan 30 Vught plaatsen van een bijgebouw met  OV20221364 
 zonnepanelen 
Vondelstraat 31 Vught aanbouwen van een erker aan de  OV20221443
 voorzijde woning 
Julianastraat 6 Helvoirt bouwen van een erker OV20221435
Oscar Romerostraat 3 Vught bouwen van een bijgebouw OV20221401
Theresialaan 24 Vught realiseren van een woning binnen de  OV20221409
 bestemming dienstverlening 
perceel D 5964 thv Rijksweg  tijdelijke inrit t.b.v. werkzaamheden  OV20221424
Helvoirt Haarendael 
Bergenshuizensestraat 2 Vught plaatsen van een tijdelijke woonunit voor OV20221390 
 het verbouwen van de woning 
Boxtelseweg 83 A Vught kappen van twee dennenbomen OV20221397
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Vincent van Goghplein 5 Helvoirt wijzigen van de oude reclameuiting van  OV20221413
 de Aldi in het nieuwe logo 
Theresialaan 69 Vught plaatsen dakopbouw OV20221422
Burg. Van de Hurkstraat 30 Helvoirt Plaatsen van een dakkapel OV20221423
Helvoirtseweg 195 Vught aanleggen aardenwal op de erfgens  OV20224001
 tussen landgoed Jagersbosch en nieuwe 
 kavels, het verleggen inrit aan de 
 Jagersboschlaan, het kappen van 1 boom  
 en het plaatsen van een poort 
Boxtelseweg 66 Vught bouwen van een vrijstaande woning OV20221072

VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Standplaatsvergunning

Raadhuisstraat Vught Afhaalpunt klantenbestellingen van Ton  AP 20220334
 Kanter o.a.: groente, fruit en maaltijden, 
 zaterdag 24 dec 2022 van 09.00-16.00 uur 

Evenementenvergunning

Sportlaan 1 Vught Trainingslopen Road 2 Rotterdam AP 20220328

SLOOPMELDINGEN
  
Isabellaplein 1 Vught slopen en verwijderen asbesthoudende  SM20227113
 materialen

GEBRUIKSMELDING
  
Lunettenlaan 102 D 4 Vught gebruiksmelding brandveilig gebruik  GM20228009 
 gebouw 4

ONTHEFFING GEBRUIK OPENBARE WEG
  
Lage Driesstraat 24 Helvoirt  Container plaatsen, 1 januari t/m  AP 20220338
 28 februari 2023 
Esscheweg 107 Vught Container plaatsen, 9 januari t/m  AP 20220341
 24 februari 2023

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.


