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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 WARME HAND VOOR MENSEN DIE IN DE 
KOU ZITTEN
Is uw energierekening te hoog in verhouding tot uw inkomen? Maakt u zich zorgen of u de rekening 
van uw energieleverancier wel kunt (blijven) betalen?
Misschien komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage uit het hulpfonds van het Kernteam 
Bestaanszekerheid Vught. 
Het is heel simpel: u belt, mailt of komt langs en we gaan met u in gesprek. Samen kijken we waar 
de problemen zitten en hoe we die kunnen oplossen. Geen papieren rompslomp, we bouwen geen 
dossiers op, we willen alleen graag dat alle inwoners van Cromvoirt, Helvoirt en Vught er warmpjes 
bij zitten.
Op werkdagen zijn we van 10.00 – 16.00 uur en dinsdagavond van 16.00 – 19.00 uur bereikbaar op:

    06–53614328 
    Moleneindstraat 1 Vught
    bestaanszekerheidvught@gmail.com 

Het Kernteam bestaat uit: Leergeld Vught, Vincentiusvereniging, Wij Omarmen, Welzijn Vught, 
Financieel Paspoort, Lambertusgemeente, parochie H. Edith Stein, GGD, Seniorenbus, Speelgoedbank.

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 e-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.

PRAAT MEE OVER DISCRIMINATIE!
Samen met onze bewoners wil de gemeente 
Vught werken aan een beter diversiteitsbeleid. 
Om een nog beter beleid te maken, hebben 
we jouw ervaringen nodig! Ben jij weleens 
gediscrimineerd op basis van je genderidenti-
teit/seksuele geaardheid en/of afkomst? Meld 
je dan alsjeblieft aan voor een onderzoek van 
antidiscriminatiebureau RADAR in opdracht 
van de gemeente Vught. Jouw bijdrage is voor 
ons zeer waardevol. 

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te 
krijgen in discriminatie naar: genderidentiteit/
seksuele geaardheid  (LHBTIQ+ discriminatie) 
en etniciteit (racisme). RADAR organiseert 
groepsgesprekken met 5 tot 10 deelnemers 
waar vragen en stellingen besproken worden 

over het onderwerp, om zo informatie te 
verzamelen zodat gemeente Vught haar diver-
siteitsbeleid kan verbeteren. Zo’n groepsge-
sprek duurt ongeveer 1 tot 1.5 uur. Er zullen 
2 groepsgesprekken worden gehouden voor 
LHBTIQ+ discriminatie en 2 groepsgesprek-
ken over racisme. Deel je jouw ervaring liever 
tijdens een individueel interview? Dan is dat 
ook mogelijk. De resultaten van alle gesprekken 
worden anoniem verwerkt.

De gesprekken vinden plaats op een datum in 
overleg met de deelnemers, op een passende 
locatie in Vught. 

Je kunt je aanmelden bij Audry Bron via 
a.bron@radar.nl.

 
PUBLICATIES WEEK 3 
 
 
 
** 
(Hier mag foto arbeidsmigranten bij) 
 
 
DENKT U MEE OVER ARBEIDSMIGRANTEN IN VUGHT? 
  
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 arbeidsmigranten te 
binden aan onze regio. In Vught zijn we bezig om een beleid Arbeidsmigranten te 
maken. 
  
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 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 de bijeenkomst op dinsdag 24 januari 2023 van 19.30-21.30 uur. Bent u erbij? Stuur 
dan een e-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.  
 
** 
 
Een warme hand voor mensen die in de kou zitten 
 
Is uw energierekening te hoog in verhouding tot uw inkomen? Maakt u zich zorgen of u de 
rekening van uw energieleverancier wel kunt (blijven) betalen? 
Misschien komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage uit het hulpfonds van het 
Kernteam Bestaanszekerheid Vught.  
Het is heel simpel: u belt, mailt of komt langs en we gaan met u in gesprek. Samen kijken we 
waar de problemen zitten en hoe we die kunnen oplossen. Geen papieren rompslomp, we 
bouwen geen dossiers op, we willen alleen graag dat alle inwoners van Cromvoirt, Helvoirt en 
Vught er warmpjes bij zitten. 
Op werkdagen zijn we van 10.00 – 16.00 uur en dinsdagavond van 16.00 – 19.00 uur 
bereikbaar op: 
(  06–53614328  
+ Moleneindstraat 1 Vught 
@ bestaanszekerheidvught@gmail.com  
Het Kernteam bestaat uit: Leergeld Vught, Vincentiusvereniging, Wij Omarmen, Welzijn 
Vught, Financieel Paspoort, Lambertusgemeente, parochie H. Edith Stein, GGD, Seniorenbus, 
Speelgoedbank. 

www.ruimtelijkeplannen.nl
INZIEN BESTEMMINGSPLANNEN N65 EN 
UITSPRAAK RAAD VAN STATE 
Bij uitspraak van 21 december 2022 heeft de 
Raad van State de bestemmingsplannen ‘N65 
Vught’ en ‘N65 Helvoirt 2020’ vernietigd. In 
deze fase onderzoekt de gemeente, samen met 
de provincie en het Rijk, wat de betekenis en 
de gevolgen van de uitspraak zijn. 

Zo inventariseren we de maatregelen en beslui-
ten die we de komende tijd moeten nemen of 
juist ongedaan moeten maken door de vernie-
tiging van de bestemmingsplannen. Vervolgens 
bekijken we met de andere opdrachtgevers 

hoe het verder moet. Vast staat, dat een even-
tuele reconstructie van de rijksweg N65 in 
ieder geval gepaard moet gaan met een nieuw 
bestemmingsplan en de bijbehorende proce-
dure. 

Ruimtelijkeplannen.nl 
Alle vastgestelde bestemmingplannen worden 
bekend gemaakt op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
U vindt hier ook de vernietigde N65 plannen 
terug, met inbegrip van de uitspraak van de 
Raad van State. Zo kunt 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.
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RAADSVERGADERING
Vrijdag 20 januari om 20.00 uur

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

Molenakker – Takelwerkzaamheden 
Molenhei – t/m 27 januari
•  De Molenakker is afgesloten voor al het 

verkeer tijdens werkdagen tussen 7:00 uur 
– 16:00 uur.

Loonsebaan – Nutswerkzaamheden PHS  
– t/m april 2023
•  Aanleg kabels- en leidingtracé in strook langs 

spoor tussen Isabellastraat, Molenvenseweg 
richting Pieter Brugellaan.

•  Aanleg kabels- en leidingtracé onder spoor 
door tussen Isabellastraat en Willem III laan.

•  Aanleg kabels- en leidingtracé Willem III laan, 
Kampdijklaan, Loonsebaan.

•  Hinder voor (doorgaand) verkeer en aanwo-
nenden.

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 – Nutswerk-
zaamheden – 23 januari
•  Op de Torenstraat is op 23 jan ter plaatse van 

de spoorwegovergang 1 weghelft gestremd.
•  Op beide dagen begeleiden verkeersregelaars 

het verkeer.

WEGWERKZAAMHEDEN

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

Schoonveldsingel 34 Vught Plaatsen dakkapel Z23-258634
Loverensestraat 19 B Cromvoirt Opslag van materialen Z23-258693
Rotonde Vijverbosweg  Opslag van bouwmaterialen Z23-258697
perceel E 4241 Vught 
Michiel de Ruyterweg 95 Vught Realiseren van een in-/uitrit Z23-258721
Perceel C 2225 Park Reeburg Vught Snoeien van de kroon van een beuk Z23-258734
Kempenlandstraat 27 A Bouwen van een bedrijfswoning Z23-258766

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Park Reeburg Vught Kappen van 4 houtopstanden Z22-256901
Park Reeburg Vught Kappen van een dode Douglasspar Z22-256843
Esscheweg 213 Vught Verduurzamen van het pand Z22-255867
Perceel D 6063 kavel 1  Bouwen van een woning Z23-257071
Den Hoek Helvoirt 
Kempenlandstraat 45 Vught Uitbreiding bedrijfsruimte Z22-251930 

VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Zonneweilaan 1 Vught Plaatsen van een schutting langs de erfgrens Z22-255969
Boslaan 27 Vught Kappen van twee coniferen Z22-256310
Ochtendgloren, Middaguur,  Nieuwbouw van zeventien woningen en het Z22-257825
Avonduur en Schemering,  aanleggen van een in-/uitrit 
Den Hoek fase 2 Helvoirt  
Helvoirtseweg 160 Vught Aanpassen buitenruimte met toegangspoort  Z22-254849
 en carport 

OMGEVINGSVERGUNNING WEIGERING
  
Rectificatie:
Haverhoeve 18 Vught Verbreden van bestaande in-/uitrit Z22-256260

INTREKKING AANVRAAG 
  
Omgevingsvergunning

Carillonlaan 3 Vught Brandveilig gebruik hoofdgebouw Zuiderbos Z21-236308

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
• Bestemmingsplan Helvoirtseweg 207A, 30 december t/m 9 februari

•  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.

WIJZIGING AFVALSTOFFENVERORDENING 
VUGHT VOOR INVOERING JA/JA-STICKER
Het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Vught heeft het voornemen 
de gemeenteraad een voorstel te doen voor 
het wijzigen van de Afvalstoffenverordening 
Vught 2018. Dit is nodig voor invoering van de 
Ja/Ja-sticker per 1-1-2024.
Om invoering van de Ja/Ja-sticker mogelijk te 
maken wordt een nieuw artikel toegevoegd. 
Artikel 15a heeft als doel om de verspreiding 
van ongewenst drukwerk, en daarmee uitein-
delijk afval, te voorkomen.
De Ja/Ja-sticker is een vorm van afvalpreven-
tie en kan een grote bijdrage leveren aan het 
verspillen van papier. Bij invoering van de Ja/
Ja-sticker ontvangen alleen bewoners die een 
Ja/Ja-sticker op hun brievenbus hebben recla-

medrukwerk. De huidige Nee/Nee- en Nee/
Ja-stickers blijven gewoon hun werk doen.

De ontwerpverordening kunt u raadplegen in 
het elektronisch gemeenteblad op overheid.
nl. Voor de mogelijkheid om een zienswijze in 
te dienen verwijzen wij u ook naar de digitale 
publicatie op overheid.nl. Tevens liggen de stuk-
ken ter inzage in het gemeentekantoor van 
Vught in de periode van 16 januari 2023 tot en 
met 26 februari 2023. 

Komt u er niet uit of wenst u nadere informatie 
dan kunt u contact opnemen met M. van Gool, 
beleidsadviseur afval, tel: 073 65 80 680 of via 
email: m.van.gool@vught.nl

Op donderdag 26 januari aanstaande vindt de raadsdialoog plaats. Deze bijeenkomst 
begint om 20.00 uur in de Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5.

Tijdens deze dialoog is mevrouw Jetske Thielen, bevlogen en deskundig klimaatburgemeester Vught, 
aanwezig. Klimaatburgemeesters zetten zich in voor een beter klimaat. Het zijn voorbeelden in
hun gemeente en inspireren anderen om óók het klimaat te gaan helpen. De raad gaat met haar in 
gesprek over haar reflectie op het Vughtse klimaatbeleid, hoe wij inwoners kunnen betrekken én 
activeren om hun woningen te verduurzamen.

COMMISSIE-
VERGADERINGEN 
Donderdag 26 januari 20.00 uur

Op donderdag 26 januari vindt de com-
missievergaderingen plaats. De ver-
gadering begint om 21.00 uur in de 
Commissiekamer van het Raadhuis, 
Leeuwensteinplein 5. Tijdens deze ver-
gaderingen debatteren raads- en burger-
leden met elkaar over de onderstaande 
onderwerpen.

Agenda
•  Raadsinformatiebrief Tweede voortgangsrap-

portage woningbouw
•  Evaluatie Participatiebeleid

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.

RAADSDIALOOG 
Donderdag 26 januari 20.00 uur

Op vrijdag 20 januari aanstaande verga-
dert de gemeenteraad in de Raadszaal 
van het Raadhuis om 20.00 uur. 

Op verzoek van Gemeentebelangen en 
Progressief Liberaal Vught wordt een extra 
raadsvergadering georganiseerd in verband 
met een interpellatiedebat over het procesver-
loop van het dossier locatieonderzoek tijdelijk 
wonen. 

De conceptagenda en bijbehorende vergader-
stukken is te raadplegen in de  vergaderka-
lender via deze QR-code. Ook kunt u hier de 
vergadering rechtstreeks volgen.  Uiteraard is 
deze vergadering openbaar toegankelijk en zien 
we u graag op het Raadhuis.

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
Gotowski, B.J. 23-09-1995 12-01-2023 Onbekend
El Salmawy, E 01-04-2001 09-01-2023 Onbekend
Gerrard. A 27-12-1941 09-01-2023 Onbekend
Serhiri, R 24-03-1980 09-01-2023 Onbekend
Brussel, E.J.A.M.van 27-04-1980 12-01-2023 Onbekend
Preethi, G. 14-11-1986              12-01-2023           Onbekend
John Walter Preethi, J.C    04-01-2016 12-01-2023 Onbekend
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SLOOPMELDINGEN
  
Taalstraat 69 Vught Slopen en verwijderen van asbesthoudende  Z22-257402
 materialen 
Aert Heymlaan 2 Vught Verwijderen van asbesthoudende materialen Z22-258039

BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
  
Omgevingsvergunning

Plan ‘Den Hoek’  Z22-256970

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, 
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.


