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VUGHT WERKT! OOK BIJ MATADOR

Matador maakt onder andere kruiwagens, steek-
wagens en transportkarren, elektrische kruiwa-
gens en andere transportmiddelen. Nathalie en 
Kateryna Vozikova leiden wethouder Toine van 
de Ven en accountmanager van de gemeente 
Vught, Wendy Loosveld rond. Daar maakte de 
wethouder kennis met deze medewerkers die 
met open armen bij Matador zijn ontvangen. 
Nathalie: ‘We begonnen met twee Oekraïense 
medewerkers: Samuel en Kristina, dat was een 
echtpaar met kleine kinderen. Zij zijn na een 
paar maanden naar Canada geëmigreerd. Zij 
hebben ons ook ontzettend geholpen.’

Zij helpen ons door hier te werken
Kateryna (37) werkt ongeveer drie dagen per 
week op de afdeling boekhouding/administratie. 
‘De Nederlandse cultuur is heel anders dan 
in Oekraïne, dus ik vond het heel fijn om de 
cultuur te leren kennen door te gaan werken. 
Ik wilde graag ergens werken waar ze flexibel 
waren. Ik heb twee kleine kinderen, dus voor 
mij was het heel erg fijn dat ik mijn dagen zelf 
kan indelen. Mijn zoon van twaalf en dochter 
van zeven wonen met mij in Emmaus; ik werk als 
de kinderen naar school zijn. Ook Luibov (37) 
is ondertussen aangeschoven; zij werkt sinds 
augustus bij Matador als schoonmaakster. Ook 
bij restaurant LOTS in Helvoirt maakt Luibov 
schoon. Zij werkt 20 uur bij Matador die zij 
flexibel mag indelen. Luibov: Dat is ontzettend 
fijn, als ik mijn werk maar goed doe. En volgens 
mij doe ik dat heel erg goed, toch Nathalie? Dat 
wordt gelukkig lachend beaamd. Nathalie: ‘Ik heb 
op een geen enkele manier het idee dat ik hen 
help door ze hier te laten werken. Het is abso-
luut andersom. Zij helpen ons. Het zijn leuke, 
lieve mensen die hard werken.’ Wethouder van 
de Ven: En hoe zijn jullie hier terecht gekomen? 
Hadden jullie voorgangers dit bedrijf getipt?’ 
Maar volgens Kateryna was dat niet het geval: 
‘We zijn hier via de gemeente terecht gekomen. 
Zij hebben een bedrijf gezocht dat bij ons paste 
en waar we ook passend werk konden verrich-
ten. Samen met iemand van de gemeente zijn 
we hier op gesprek geweest en dat voelde zo 
goed dat we direct aan de slag konden.’ Volgens 
Nathalie is het ook een groot pluspunt dat 
Kateryna goed Engels spreekt, omdat zij kan 
vertalen. ‘Er werken ook nog drie Oekraïense 
medewerkers in de fabriek en zij spreken geen 
of weinig Engels. Dus via haar kunnen we toch 
goed communiceren. Haar contract loopt eind 
december af, omdat ook Kateryna naar Canada 
gaat emigreren. Zodra haar man, die schipper 
is, zich bij zijn gezin kan voegen, vertrekken ze. 
Nathalie: ‘Maar ze mag zo lang blijven als ze wil 
hoor. We hopen dat Luibov, die Engels goed 
verstaat, maar nog minder goed spreekt het 
vertalen kan overnemen zodra Kateryna ons 
echt gaat verlaten’ 

Taalbarrière 
Nathalie: ‘Soms is het wel frustrerend omdat ik 
de medewerkers in de fabriek nooit iets per-
soonlijks kan vragen. Ik wil soms ook gewoon 
weten hoe het met ze gaat en hoe hun kinderen 
het hier vinden. Oleksandr is bijvoorbeeld las-
ser en een man van weinig woorden. Toen hij 
hier voor het eerst kwam keek hij eens drie 
seconden rond en wist meteen wat de bedoe-
ling was en begon gewoon. Dat is zo’n vakman. 
Is het ideaal? Nee. Maar volgens mij is iedereen 
tevreden. En anders hebben we altijd Google 
Translate nog.’ 

Werken met een handleiding
Tijd om eens een kijkje te nemen in de fabriek. 
Bij Matador worden bijna alle producten door 
hen zelf in de fabriek in Helvoirt gemaakt. Alle 
elektrische kruiwagen, steekwagen komen dus 
ook van Brabantse bodem. Lasser Olseksandr 
(44) werkt sinds juni bij Matador. Hij werkt 
40 uur per week en heeft het naar zijn zin. Hij 
was in Oekraïne al lasser. Elke dag carpoolt 
hij naar zijn werk met Edward (52). De vrouw 
van Edward werkt in de keuken van Emmaus 
en ook zijn dochter en kleinzoon wonen daar. 
En sinds september is er nog een Oleksandr 
(32) bij het team gekomen. Hij werkt als elek-
tromonteur en hij heeft zich zo snel mogelijk 
het werk eigen gemaakt. Hij heeft in zijn vrije 
tijd een volledige montagehandleiding in het 
Oekraïens gemaakt. Nathalie: ‘Zoals je merkt 
was er geen woord van gelogen: We zijn zo 
ontzettend blij met deze mensen, ze zijn stuk 
voor stuk intelligente, hardwerkende en zeer 
gewaarde collega’s en we hopen dat ze nog 
heel erg lang bij ons blijven. Wij hopen dat ze na 
februari, als ze vertrekken uit Emmaus, ook nog 
hier kunnen blijven werken. De samenwerking 
met Wendy is ontzettend fijn, dus ik heb er alle 
vertrouwen in. 

Vught werkt! is een serie waar de gemeente 
Vughtse bedrijven en hun nieuwe medewer-
kers in het zonnetje zet omdat zij zich maxi-
maal inspannen om mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt – in de breedste vorm 

– een kans te geven binnen hun bedrijf. Het 
vervult ons met trots en hoop dat zoveel 
prachtige bedrijven binnen onze gemeente 
zo inclusief zijn. Matador is de eerste uit 
een nieuwe serie. De volgende keer spreken 
we de Oekraïense Inna, die sinds enkele 
weken werkt bij de Gemeente Vught. Ben jij 
benieuwd wat we voor jou, als werkzoeken-
de of werkgever, kunnen betekenen? Neem 
dan contact op met: Yvonne van Laarhoven 
of Wendy Loosveld via telefoonnummer 
073 65 80 680.

De gemeente Vught brengt potentiele werknemers en ondernemers met elkaar in 
contact. Vanaf begin 2022 verblijven er Oekraïners in de gemeente Vught, locatie 
Emmaus. De gemeente ondersteunt hen bij zoeken naar een baan. Ook bij Matador in 
Helvoirt zijn een vijftal medewerkers gestart en ondertussen kunnen zij niet meer zon-
der hen. Adjunct Directeur Nathalie Revet: ‘Ze zijn echt een aanwinst voor het bedrijf.’ 

ACTIVITEITENGIDS VOOR OUDEREN 
Voor elke 60-plusser is er nu de activi-
teitengids. Deze staat vol met activitei-
ten op het gebied van cultuur, educatie, 
sport en bewegen die worden aangebo-
den door organisaties in Vught, Helvoirt 
en Cromvoirt. 

Wethouder Yvonne Vos ontving het eerste 
exemplaar tijdens de Gezonde Combinatie; 
een interventie waarbij bewegen en gezond 
eten worden gecombineerd. Dankzij de acti-
viteitengids kan elke 60-plusser op een laag-
drempelige manier deelnemen aan culturele 
en sportieve activiteiten. Onze complimenten 
voor MOVE Vught en Plaza Cultura voor het 
ontwikkelen van deze gids. 
De activiteitengids is verkrijgbaar op het 
gemeentekantoor, DePetrus, Battle Axe, het 
HelvoirThuis, Jeugd- en Jongerencentrum 
Elzenburg, de Oude Herberg en binnenkort bij 
de meeste wijkpunten in de gemeente. 

V.l.n.r. Wethouder Van den Ven, Directeur van Matador Paul Belgers, Adjunct-directeur Nathalie Revet, 
Kateryna, Oleksandr en Wendy Loosveld.



     Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl           Gemeente Vught              @Vught            @gemeentevught       Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl           Gemeente Vught              @Vught            @gemeentevught  

IS DIE PUMPTRACK NOU NOG NIET OPEN?
Het korte antwoord is: Nee. Maar daar hebben 
we goede redenen voor. De baan is gekeurd, 
maar de richtlijnen zijn bij het keuren van 
deze track strikter toegepast dan bij andere 
pumptracks. Uit die strenge keuring kwamen 
drie verbeterpunten. Het groen moet terug 
gesnoeid worden, er moet een permanente 
afscheiding geplaatst worden tussen de track 
en de speeltuin en er moeten borden geplaatst 
worden met de regels (helm verplicht etc.) 

Nou, dat is toch zo gebeurd?
Klopt, maar de heftige regenval van de afgelo-
pen weken gooide wat roet in het eten; daar-
door konden we sommige werkzaamheden 
niet uitvoeren. En we moeten wachten op een 
herkeuring. We begrijpen hoe vervelend het is 
dat het kunnen gebruiken van de pumptrack 
wat langer duurt; wij delen jullie mening. Maar 
veiligheid staat voorop en het moment is nu 
echt bijna daar. Bij groen licht, delen we dat 
direct op onze social mediakanalen.

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 reke-
ning 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.

 
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. 

DRIE BOUWKAVELS IN DEN HOEK TE HELVOIRT

Er zijn nog drie bouwkavels beschikbaar in Den Hoek in Helvoirt. Hier realiseert u naar eigen 
inzicht het huis van uw dromen. U bent dus zelf opdrachtgever en bouwt uw nieuwbouwwoning 
naar eigen wens en behoefte, binnen de aangegeven kaders. Voor verdere informatie zie het 
inschrijfformulier/biedingsformulier met daarin opgenomen de algemene biedingsvoorwaarden. 
Het grondoppervlak van de kavels loopt uiteen van 603 tot 709 vierkante meter. 
Kavel 3: 603m2
Kavel 4: 628m2
Kavel 5: 709m2
De grondprijzen zijn vanaf € 465,85 per m2 (exclusief kosten koper, inclusief BTW). 
U kunt een bod uitbrengen op drie kavels van uw voorkeur. 

Belangstellenden kunnen tot vrijdag 24 februari 2023 17.00 uur deelnemen door het biedingsfor-
mulier in te vullen. Voor informatie over de verkoop van de kavels kunt u terecht bij Beekhuizen 
Makelaardij in Helvoirt 
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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

Achterstraat 29 Helvoirt Realiseren van een aanbouw Z23-258843
Perceel K 1211 gehele  Kappen van 5 bomen tbv herinrichting Z23-258855
Kampdijklaan Vught Kampdijklaan 
Maarten Trompstraat 21 Vught Plaatsen van een dakkapel aan de voor- en  Z23-258866
 achterzijde van de woning 
Perceel H 1802 t.h.v.  Rooien van 10-15 esdoorn bomen Z22-259016
Den Hoek 2 Cromvoirt 
Perceel E 4370 t.h.v.  Kappen van 5 bomen Z23-259019
Kolonel Thompsonlaan Vught 
Perceel E 3562 t.h.v.  Kappen van een Amerikaanse eik Z23-259082

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

De Bréautélaan 27 Vught Kappen van een acacia boom Z22-257304

VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

St.-Lambertusstraat 60 Cromvoirt Verbouwen van repetitielokaal Z22-254763
Ploegveld 57 Splitsen van de woning Z22-254540
Leeuwerikstraat 37 Aanbouwen aan de zijkant van de woning Z23-258358
Middenweg 7 Vught Kappen van een berk Z22-257540
Loyolalaan 5-02 Vught Bouwen van een woning en het aanleggen  Z22-254830
 van een in-/uitrit 
Theresialaan 24 Vught Wijzigen gebruik van het bestaande gebouw  Z22-256398
 en tuin van dienstverlening naar wonen 
Esscheweg 272 A Uitbreiden van de woning Z22-254719

Standplaatsvergunning
 
Marktveld Vught Verkooppunt van kaas, vleeswaren, noten, 
 olijven, e.d., elke vrijdag van 09.00 uur tot 19.00 uur 
Marktveld Vught Verkooppunt van vis, elke zaterdag van 
 09.00 uur tot 19.00 uur

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

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
• 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

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
Tretiak, S 01-12-2003 19-01-2023 Onbekend
Tretiak, N 15-12-1973 19-01-2023 Onbekend

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

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.

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.

BEWONERSAVOND ISABELLAVELD

Wij willen samen met u van Isabellavel een prachtige, nieuwe woonomgeving maken. Helpt u ons 
mee? Kom dan naar de bewonersavond op 6 februari. Tijdens deze startbijeenkomst praten we 
u bij over de besluiten wen de huidige stand van zaken van het plan Isabellaveld. Ook geven wij 
toelichting op kaders die al zijn vastgesteld, zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan. Maar er is ook 
meer dan genoeg ruimte voor uw inbreng en ideeën over verdere uitwerking van deze plannen. 
Zo maken we samen een aantrekkelijke woonomgeving voor iedereen. 

Zien we u daar? Maandag 6 februari om 19.00 uur in Boerderij De Loonsebaan, Loonsebaan 88 
in Vught. 
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Evenementenvergunning

Mastdammenhoeve,  Garageverkoop, 28 mei 2023 AP 20220249
Heideveldhoeve, Capellebosdreef,  van 11.00 – 16.00 uur
Zuringhoeve, Haverhoeve, 
Kempkeshoeve, Veldhoeve, 
Lopensehoeve, Kleine weidehoeve, 
Boekweithoeve, Klaverhoeve 
en een stuk van de Esscheweg 
Kloosterstraat 30 Helvoirt KeinderKupkesFestival, 12 februari 2023  AP 20220306
 van 10.30 uur tot 18.00 uur 
Kerkstraat 10 Vught  Buiten carnaval, 18 februari 2023  AP 20220327
 van 12.00 - 23.00 uur
  
INTREKKING AANVRAAG 

  
Omgevingsvergunning

Reconstructie N65 Kappen van 1012 bomen Z22-251347

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
  
Kerkstraat Vught Buiten carnaval, 18 februari 2023  AP 20220327
 van 12.00 - 23.00 uu 

ONTHEFFING GEBRUIK OPENBARE WEG
  
Van de Pollstraat 46 Vught  Container plaatsen, 1 januari t/m 27 januari 2023 
Molenvenseweg 62 Vught Container plaatsen, 10 januari t/m 1 maart 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, 
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.


