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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 belang-
rijk dat je het kca gescheiden inlevert: het kan dan op de juiste manier worden verwerkt. Stoffen 
die niet geschikt zijn voor recycling worden onder speciale omstandigheden verbrand of gestort, 
zodat ze geen schade toebrengen 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 bouwmarkten en supermarkten staan. Gebruikte 
medicijnen of naalden kunt u terugbrengen naar de apotheek waar u ze hebt gehaald.

Samen houden we Vught schoon

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 24 januari 2023 een 
gespreksavond over ‘Arbeidsmigranten’. Op 
deze avond zijn inwoners, arbeidsmigranten, 
huisvesters, uitzendbureaus en werkgevers wel-
kom. 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 de bijeenkomst op dinsdag 24 
januari 2023 van 19.30-21.30 uur. Bent u erbij? 
Stuur dan een mail naar arbeidsmigranten@
vught.nl. In januari ontvangt u bericht over de 
opzet, locatie en werkwijze van deze avond. 
We zien u graag op  24 januari. 

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 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. 

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 persoonlijke kalender 

downloaden. Vul uw postcode en huisnummer in en de afvalinformatie verschijnt 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 vra-
gen? 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.

COMMISSIE-
VERGADERINGEN 
Donderdag 12 en 19 januari om 20.00 uur

Op donderdag 12 en 19 januari vinden er commissievergaderingen plaats. De 
vergaderingen beginnen om 20.00 uur in de Commissiekamer van het Raadhuis, 
Leeuwensteinplein 5. Tijdens deze vergaderingen debatteren raads- en burgerleden 
met elkaar over de onderstaande onderwerpen. 

Agenda 12 januari
•  Uitvoering Wmo naar aanleiding van 

ingekomen stuk raadsvergadering 21 
december 2022 

  Naar aanleiding van een ingekomen brief 
heeft de gemeenteraad om agendering van 
deze brief verzocht. 

• Startnotitie Preventief jeugdbeleid
    In deze startnotitie wordt de basis gelegd 

voor de visie op preventief jeugdbeleid wat 
de komende jaren leidend is voor de keu-
zes die de gemeente maakt op het gebied 
van kinderen, jeugd en jongeren (vanaf 
nu jeugdigen genoemd) en hun ouder(s), 
verzorger(s), en/of opvoeder(s) (vanaf nu 
ouders genoemd). Met deze startnotitie 
wordt toegewerkt naar het jeugdbeleid dat 
eind 2023 volgt.

•  Lokale Sociale Agenda 2023-2026 
  Deze agenda geeft een overkoepelend kader 

voor het brede sociale domein van Vught. 
Dat wil zeggen: van basisvoorwaarden als 
goede buurten en wijken met ontmoetings-
plekken, sport, cultuur en onderwijs tot 
jeugdhulp, zorg, inkomensvoorzieningen en 
ondersteuning bij (het vinden van) werk.

• Gezondheidsbeleid
  De nota Iedereen gezond 2023-2026 geeft 

richting hoe we Vught de komende jaren 
gezonder willen maken. We willen gezond-
heid bevorderen door leefstijl en leefomge-
ving met elkaar te verbinden. We zetten in op 
preventie, in goede samenhang met andere 
beleidsterreinen en gaan gericht aan de slag 
met het thema gezondheid. Een focus op het 
verkleinen van gezondheidsachterstanden is 
belangrijk, omdat er grote verschillen tussen 
(groepen) inwoners bestaan. We creëren 
een gezonde, groene en sociale leefomge-
ving waar inwoners graag zijn en die verleidt 
tot gezond gedrag met voldoende beweging.

•  Zienswijze voorgenomen wijziging 
centrumregeling Beschermd Wonen, 
Maatschappelijke Opvang, versla-
vingszorg en aanverwante taken regio 
Meierij en Bommelerwaard 2022-2025 
om een tussentijdse uitkering van de 
regionale reserve aan deelnemende 
gemeenten mogelijk te maken 

  Aan de raad wordt voorgesteld om geen 
zienswijze in te dienen tegen het voorgeno-
men besluit tot wijziging de Centrumregeling 
Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, 
verslavingszorg en aanverwante taken regio 
Meierij en Bommelerwaard 2022-2025.

Agenda 19 januari
•  Beleidskader recreatie en economie
  Dit economisch en recreatief beleid geeft 

weer wat de visie op en aanpak van de eco-
nomie van Vught is als geheel. Welke gebie-
den en sectoren daarbij bijzondere aandacht 
verdienen, welke rol daarbij is weggelegd 
voor de gemeente en voor ondernemers. 
Het doel van dit beleid is houvast te bieden 
voor ondernemers bij het maken van die 
keuzes door helderheid over de koers en 
de keuzes die vandaaruit door de gemeente 
gemaakt worden.

•  Nota Energie en Klimaat Vught 2022-
2023 en Uitvoeringsplan 2023 

  In het coalitieakkoord 2021-2026 van Vught 
is opgenomen dat we als gemeente een 
planmatige aanpak opstellen waarin con-
crete doelen, fasering, prioriteiten en mid-
delentoewijzing zijn opgenomen. Hiermee 
werken we de komende jaren integraal aan 
de landelijke beleidsdoelen voor 2030 en 
2050 binnen het beleid voor energie en kli-
maat. Daarom heeft de gemeente Vught met 
elkaar verweven thema's rondom energie 
en klimaat onder één integrale nota onder-
gebracht voor acht jaar, tot het jaar 2030. 
Hierbij wordt ook een doorkijk naar 2050 
gemaakt, zodat er planmatig op de lange 
termijn gestuurd kan worden.

De conceptagenda’s en bijbehorende vergader-
stukken zijn te raadplegen in de  vergaderka-
lender via deze QR-code. Ook kunt u hier de 
vergaderingen rechtstreeks  volgen. Uiteraard 
zijn deze vergaderingen openbaar toegankelijk 
en zien we u graag  op het Raadhuis. 
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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, 
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 ont-
vangen 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 
HetKlaverblad zijn geen officiële publicaties. Aan deze informatie kunnen geen rechten 
worden ontleend.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

De Bréautélaan Vught – Reconstructie-
werkzaamheden – van t/m 20 jan
•  De De Bréautélaan gestremd voor al het 

verkeer

Emmasingel Vught – Reconstructie-
werkzaamheden -  t/m december 2024
•  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

Marktveldpassage - Vrijdag 13 januari - 
Bouwwerkzaamheden CPO
•  Parkeerterrein Marktveldpassage naast 

Blokker/Hema afgesloten voor al het verkeer 
tussen 6:00 – 15:00 uur.

De Voort Helvoirt – Nutswerkzaamheden 
– t/m 21 februari
•  Op De Voort tussen de Groenstraat en 

de Molenstraat is de weg (gedeeltelijk) 
gestremd. De werkzaamheden starten bij de 
Groenstraat (Noenes). 

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Helvoirtsestraat/Torenstraat – Nuts-
werkzaamheden – 12 en 23 januari
•  Op de Helvoirtsestraat is op 12 jan ter 

plaatse van de spoorwegovergang 1 weghelft 
gestremd.

•  Op de Torenstraat is op 23 jan ter plaatse van 
de spoorwegovergang 1 weghelft gestremd.

•  Op beide dagen begeleiden verkeersregelaars 
het verkeer.

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

Catharinastraat 9 Helvoirt Verbouwen van de woning Z23-258316
Helvoirtsestraat 18 Helvoirt Verleggen van de oprit Z23-258328
Plan Loof, kavel 19  Bouwen van een woning Z23-258349
t.h.v. Loyolalaan Vught 
Berm t.h.v. Rondeweg 21 Vught Kappen van een Amerikaanse Eik Z23-258431
Loonse Baan 6 Helvoirt Plaatsen van een PV installatie Z23-258522 

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Eelkje Timmengastraat 16 Vught Plaatsen van een fietsenhok Z22-256026
Bergenshuizensestraat 2 Vught Verbouwen van de woning Z22-256628
St.-Lambertusstraat 44 Cromvoirt Verduurzamen van de woning en plaatsen  Z22-254856
 twee dakkapellen 
Theresialaan 24 Vught  Realiseren van een woning binnen de Z22-256398
(rectificatie 4-1-2023) bestemming dienstverlening 

VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

St.-Michielsgestelseweg 22 Vught Tijdelijk huisvesten van Oekraïners  Z22-257896
 voor de duur van 5 jaar 
Cromvoirtsepad 1 B Vught Legaliseren in-/uitrit Z22-256501
Boxtelseweg 69 Vught Kappen van een boom Z22-256394
Helvoirtseweg 189 Vught Kappen van drie beuken en een eik Z22-256305
Haverhoeve 18 Vught Verbreden van bestaande in-/uitrit Z22-256260
Dokter Hoekstraat 1 Helvoirt Plaatsen van een nieuw kozijn in de voorgevel Z22-257408
't Hoog 3 Helvoirt Plaatsen van een berging Z22-256569

ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG
  
Distelberg 7 Helvoirt Plaatsen van een eikenhouten overkapping/ Z22-254316
 constructie met daarop zonnepanelen 

SLOOPMELDINGEN
  
Aert Heymlaan 2 Vught Verwijderen asbesthoudende materialen Z22-258039

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
  
Van Rijswijkstraat 27 Cromvoirt Aanleggen van een nieuwe energiecentrale  MA20220021
 t.b.v. een nieuw te bouwen woning 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl 

 

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.

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 december t/m 9 februari 2023

In het Klaverbad van woensdag 4 januari is de verkeerde datum genoemd bij het
 bestemmingsplan Helvoirtseweg 207A. Er stond 30 september in plaats van 

30 december. Excuses voor de verwarring.

•  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.

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

ZET JE ALCOHOLGEBRUIK OP PAUZE

SCHRIJF JE ALSNOG IN OP IKPAS.NL

AL GOED 
BEZIG MET 
DRY JANUARY?


