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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

DE PUMPTRACK IS OPEN. ECHT? JA ECHT!
Het mag een klein wonder heten, maar de pumptrack is helemaal goedgekeurd. 
Jullie kunnen dus vanaf nu naar hartenlust van de baan gebruik maken. Doe voorzich-
tig, maar vooral heel erg veel plezier! 

Helpt u mee?
EEN EERBETOON VOOR DE VUGHTSE OUD KNIL 
MILITAIREN

De Molukse gemeenschap in Vught is onlosma-
kelijk verbonden met de Vughtse samenleving 
en onze naoorlogse geschiedenis. Maar voor-
dat de Molukkers in 1951 naar Nederland en 
Vught kwamen, beleefden zij hun eigen bijzon-
dere geschiedenis als militairen in het Koninklijk 
Nederlands-Indisch leger (KNIL), die zich inzet-
ten voor het Koninkrijk. 

Speciale status
Veel ‘Vughtse’ oud-KNIL militairen hebben hun 
laatste rustplaats op de algemene begraaf-
plaats in Vught. De gemeente wil – samen met 
enkele vertegenwoordigers van onze Molukse 
gemeenschap – onderzoeken of we deze gra-
ven een speciale status kunnen geven. Ook is 
het denkbaar dat we voorzien in een plaquette 
of informatiebord met inlichtingen over de gra-
ven, historie en inspanningen van de Molukkers 
in dienst van de Nederlandse staat. Daarmee 
zou de betekenis van de graven en de verhalen 
die erbij horen voor meer mensen toegankelijk 
en betekenisvol worden.   

Molukse inwoners: we nodigen u uit
Het spreekt vanzelf dat we bij het maken van 
een plan graag een beroep doen op u, leden 
van de Molukse gemeenschap en nabestaanden 
van de KNIL militairen die in 1951 naar Vught 
kwamen. 
Daarom verzoeken wij u om maximaal drie 
vertegenwoordigers uit uw midden te kiezen 
om deel te nemen aan onze werkgroep. Deze 
werkgroep brengt de behoeften en mogelijk-
heden in kaart. Daarna leggen we een voorstel 
voor aan het gemeentebestuur dat een besluit 
neemt. 

Helpt u mee? Meld u aan
Hebt u een Molukse achtergrond en wilt u 
meedenken over status en eerbetoon voor de 
oud KNIL militairen op de algemene begraaf-
plaats? Stuurt u dan een e-mail naar: r.van.
bragt@vught.nl en meld u aan. Op korte ter-
mijn ontvangt u dan een uitnodiging voor een 
eerste gesprek met onze medewerkers.   

Op onze algemene begraafplaats aan de St.-Elisabethstraat in Vught bevindt zich een 
aantal graven van Molukse oud KNIL militairen. Deze veteranen van het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger zijn in 1951, met hun gezinnen, naar Vught gekomen. Samen 
met enkele leden van de Molukse gemeenschap in Vught, willen we onderzoeken of we 
deze bijzondere graven een bepaalde status kunnen geven. Bent u lid van de Molukse 
gemeenschap en wilt u ons helpen? Dan nodigen we u van harte uit. 

Met de komst van onze wijkboa’s zal de 
gemeente zichtbaarder zijn in de wijken. 
Graag gaan zij het gesprek met u, inwoners en 
ondernemers, aan. Hebt u vragen of bespreek-
punten? De boa’s staan u graag te woord. Ze 
vormen de schakel tussen onze inwoners en 
ondernemers en de gemeente Vught. Het doel: 
leefbare, veilige wijken in Vught, Helvoirt en 
Cromvoirt. 

De komende weken stellen de nieuwe wijk-
boa’s zichzelf voor op sociale media en hier in 
het Klaverblad. Dan leert u ze beter kennen. 
Maar zij leren u ook graag beter kennen. We 
hebben ook twee wijkboa’s met extra aan-
dacht voor onze jeugd. We kijken uit naar een 
goede en prettige samenwerking.  

OREN EN OGEN IN DE WIJK
Elke inwoner van de gemeente Vught heeft het recht om te leven in een fijne en veilige 
wijk. Daarom hebben we wijkboa’s aangesteld om hier samen met onze inwoners voor 
te zorgen. De wijkboa’s zijn hét aanspreekpunt voor elke inwoner en ondernemer.

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN 
WATERSCHAP
Woensdag 15 maart

Brabant is een mooie provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. Om dit in de 
toekomst te behouden, moeten er keuzes gemaakt worden. Door te stemmen hebt u invloed 
op de keuzes die de provincie Noord-Brabant in uw omgeving maakt.

Als u gaat stemmen voor de Provinciale Staten, dan hebt u ook invloed op de samenstelling 
van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste 
Kamer. Zo telt uw stem dus dubbel. Stem woensdag 15 maart 2023 op een kandidaat van de 
partij die u het meest geschikt vindt en kies voor Brabant!

Meer informatie over de provincie en verkiezingen vindt u op: brabant.nl/verkiezingen. Vanaf 
half februari staat ook de Stemwijzer online. Met deze stemhulp kun u uw politieke voorkeur 
bepalen.

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u, als u 18 jaar of ouder bent, stemmen voor 
Provinciale Staten van Noord-Brabant én het algemeen bestuur van Waterschap 
De Dommel of waterschap Aa en Maas, afhankelijk van het waterschap waar u toe 
behoort. Met uw stem bepaalt u mee wie de nieuwe bestuurders worden van zowel 
de provincie als het waterschap. Zo hebt u invloed op de keuzes die zij ook in uw 
woon- en leefomgeving maken. 

STEMPAS 
Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

U kunt twee dingen doen:

•  Kom langs op het Vughtse gemeentekantoor tussen 09.00 en 12.30 uur zonder afspraak (tot 
dinsdag 14 maart). Buiten deze openingstijden kan het alleen op afspraak. Neem uw paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs mee. U krijgt dan een nieuwe stempas. 

•  Download het formulier op vught.nl/verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschap, print het 
uit en vul het in. Stuur het op of geef het af bij het gemeentekantoor. Zorg ervoor dat het 
ingevulde formulier uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 in het bezit is van de gemeente. 

Vindt u uw oude stempas weer terug? Deze kunt u weggooien, want die is niet meer geldig 
als u een nieuwe hebt aangevraagd.

Iedereen die op woensdag 15 maart mag stemmen, heeft inmiddels een stempas 
ontvangen. Deze stempas hebt u nodig om te kunnen stemmen. Woonde u op 30 
januari 2023 in Vught, Cromvoirt of Helvoirt en hebt u geen stempas ontvangen? 
Of bent u de stempas kwijt?
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Emmasingel Vught – Reconstructie-
werkzaamheden -  t/m mei 2023
•  De Emmasingel is t/m 3 maart plaatselijk 

gestremd.
• De Julianalaan is t/m begin april gestremd.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Vliertstraat  22 februari t/m 24 februari 
2023
•  Vliertstraat tussen Ploegstraat en Secr. Van 
Rooijstraat afgesloten voor doorgaand ver-
keer incl. parkeerverbod.

•  Op werkdagen tussen 6:30 en 16:30 uur . 
•  Jumbo aan- en afvoer transport kan doorgang 

vinden. 

Glorieuxlaan/ Vlasmeersestraat – 
Nutswerkzaamheden – 22 februari t/m 
24 februari 2023
•  Glorieuxlaan/Vlasmeersestraat gasleiding ont-

koppelen en dichtmaken.
•  Ter hoogte van de werkzaamheden ver-

keershinder, verkeer wordt begeleidt door 
verkeersregelaars.

Rotonde Vijverbosweg / Wolfskamerweg 
Reconstructiewerkzaamheden – 21 
februari t/m 5 mei 2023
•  Rotonde Vijverbosweg / Wolfskamerweg afge-

sloten voor al het verkeer.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Vliertstraat t.h.v. huisnr. 24 – 27 februari 
11:00 – 14:00 uur 2023
•  Vliertstraat afgesloten voor doorgaand ver-

keer t.h.v. huisnr. 24
•  Tussen 11:00 uur en 14:00 uur

Versterplein / Marggraffstraat Takel- en 
opruimwerkzaamheden  – 28 februari 
t/m 17 maart 2023
•  Kruising Versterstraat / Marggraffstraat tij-

delijk afgesloten, 28 februari tussen 8:00 en 
13:00 uur.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
•  Vanaf 1 maart diverse verkeerverboden in 
de Versterstraat, Van Voorst tot Voorststraat, 
Gogelstraat conform bebording.

• Verwijderen leidingen en putten.
• Doorgaand verkeer beperkte verkeershinder.

Marktveldpassage – Bouwwerkzaam-
heden CPO – Woensdag 1 maart 2023
•  Parkeerterrein Marktveldpassage naast 

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

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

Wolfskamerweg 7 t/m 45 (oneven) en 82 
t/m 100 (even) – Nutswerkzaamheden – 
t/m 28 april 2023
•  Wolfskamerweg vervangen gasaansluitingen.
•  Ter hoogte van de werkzaamheden geringe 

verkeershinder.

Kempenlandstraat 2 t/m 40 (even) en 3, 
23 en 25 (oneven) – Nutswerkzaamheden 
– t/m 28 april 2023
•  Kempenlandstraat vervangen gasaansluitingen.
•  Ter hoogte van de werkzaamheden geringe 

verkeershinder.

Esscheweg / Molenstraat / Brabantlaan 
/ Lidwinastraat – Nutswerkzaamheden – 
t/m 26 mei 2023
•  Hoofdleiding gas en huisaansluitingen ver-

vangen.
•  Ter hoogte van de werkzaamheden verkeers-

hinder.
•  Wegen plaatselijk gestremd.

Pepereind Cromvoirt – Reconstructie-
werkzaamheden – t/m april 2023 
•  Pepereind is gestremd tussen Hoeksestraat 

en Loverensestraat.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

De Voort Helvoirt – Nutswerkzaamheden 
– t/m 22 maart 2023
•  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.

Molenstraat Nutswerkzaamheden 22 
februari t/m 22 maart 2023
•  Op de Molenstraat tussen Rijksweg en 

Gestelstraat afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
• Fietsers aan één zijde tweerichtingsverkeer.

WEGWERKZAAMHEDEN

NOODFONDS ENERGIE STEUNT KWETSBARE 
HUISHOUDENS

Om in aanmerking te komen voor steun uit het Noodfonds, moeten huishoudens: 
•  een bruto-inkomen hebben van maximaal 200% van het sociaal minimum. Dan is het bruto-

inkomen per maand lager dan € 2980 (alleenstaand) of € 3794 (samenwonend). Deze bedra-
gen zijn inclusief 8% vakantiegeld;

•  een contract voor gas, stroom en/of stadswarmte bij een energieleverancier hebben. Het 
maakt niet uit bij welke energieleverancier. De rekening moet (afhankelijk van het inkomen) 
hoger dan 10% tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen zijn.

Het Noodfonds betaalt vervolgens het deel van de maandelijkse energierekening dat meer is 
dan 10% tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen van een huishouden. De steun uit het 
Noodfonds is als volgt: 
•  inkomen tot 160% van het sociaal minimum: het deel van de energierekening boven 10% van 

het bruto-inkomen;
•  inkomen van 160% tot 200% van het sociaal minimum: het deel van de energierekening boven 

13% van het bruto-inkomen.

Alle informatie over het aanvragen van steun is te vinden op:  https://www.noodfondsenergie.nl/

Kwetsbare huishoudens met een hoge energierekening kunnen vanaf 7 februari 2023 
terecht bij het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Noodfonds betaalt voor huishoudens 
die in aanmerking komen voor steun, een deel van de energierekening van oktober 
2022 tot en met maart 2023.

RONDLEIDINGEN RAADHUIS

Op vrijdag 3 maart opent het Raadhuis zijn deuren opnieuw voor rondleidingen 
onder leiding van Liesbeth Sidler. 

Het Raadhuis
Hebt u altijd al willen weten welke rijke historie schuilgaat áchter de deuren van het Raadhuis? 
Dan bent u van harte welkom om op de eerste vrijdag van de maand mee te lopen tijdens een 
rondleiding.

Kosten 
De rondleiding start om 10.30 uur. De kosten voor de rondleiding bedragen €7,- per persoon, 
inclusief koffie/thee. De opbrengst gaat naar de Heijmstichting. 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden bij Liesbeth Sidler via e-mail: liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl. 

SPECIALE LUIERCONTAINER BIJ ROTONDE 
KETTINGWEG
Inwoners van de gemeente Vught kunnen sinds afgelopen weekend hun luiers en 
incontinentiemateriaal weggooien in de speciale container bij de rotonde Kettingweg. 
Deze speciale luier containers stonden al op de milieustraat. Nu is het dus ook moge-
lijk om buiten openingstijden van de milieustraat dit afval gescheiden en gratis weg 
te gooien. De container staat naast de glasbak bij de rotonde Kettingweg.
Samen houden we Vught schoon.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Wijzigingsplan Baarzenstraat 9, 16 februari t/m 29 maart

•  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.

Rotonde vanaf woensdag 22 februari afgesloten
WERK AAN ROTONDE WOLFSKAMERWEG-
ESSCHEWEG-VIJVERBOSWEG GAAT VAN START

Het verkeersbureau dat het onderzoek uit-
voerde, is direct daarna – in samenspraak met 
inwoners uit de omgeving – aan de slag gegaan 
met een nieuw ontwerp voor de rotonde. De 
vernieuwde rotonde krijgt een vrij liggend 
fietspad op ruime afstand van de rijbaan. Verder 
veranderen de ligging en omvang van de 
rotonde. Dat betekent dat er ook veel kabels 
en leidingen verlegd moeten worden, dat de 
riolering aanpassing behoeft en dat er bomen 
moeten wijken. Kortom, boven én onder de 
grond moet veel werk worden verzet.  

De aannemer
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
heeft opdracht om het werk uit te voeren. 
Op de bewonersavond van woensdag 18 
januari lichtte de aannemer het definitief 
ontwerp toe.   

Rotonde afgesloten voor al het verkeer
De rotonde is tijdens de werkzaamheden 
(start: woensdag 22 februari tot medio 
mei) volledig afgesloten voor al het verkeer. 
Vanzelfsprekend proberen we het werk zo 
snel mogelijk uit te voeren en de overlast 
te beperken. De vernieuwde rotonde is naar 
verwachting medio mei gereed. 

Blijf op de hoogte
Wij houden u graag op de hoogte via de Werk 
in uitvoering App. In de app vindt u de plan-
ning van de werkzaamheden van aannemer 
Van Gelder en de eventuele omleidingen. De 
werk in uitvoering app is beschikbaar voor 
zowel iOS als Android en is gratis te down-
loaden in de Appstore of Playstore. Via de 
QR-code, wordt u naar de downloadpagina’s 
geleid. Geen QR-scanner? De directe link 
naar de app is: www.vangelder.com/de-van-
gelder-werk-in-uitvoering-app.

Hartelijk dank voor uw medewerking en 
begrip.

Na het dodelijk verkeersongeval van dinsdag 5 oktober 2021 op de rotonde 
Wolfskamerweg-Esscheweg-Vijverbosweg, gaf de gemeente Vught opdracht tot een 
onafhankelijk onderzoek naar de verkeersveiligheid op deze plek. Het onderzoek 
leidde tot een nieuw ontwerp dat de rotonde veiliger maakt voor het verkeer. Op 22 
februari wordt de rotonde afgesloten voor alle verkeer en gaat het werk van start.  
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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.

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 donderdag tussen 9.00 en 
17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

BOUWEN EN WONEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
 
Omgevingsvergunning

Honderdmorgensedijk 4 Vught  Renoveren en realiseren zorgwoning in Z23-259584
rectificatie is vooroverleg bestaande schuur 
St.-Lambertusstraat 2, Cromvoirt Uitbreiden van de woning en aanpassen  Z23-259817
 berging 
Ranonkelstraat 13 Vught Voorpui opmetselen Z23-259825
Maanlicht 27 Helvoirt Nieuwbouwen woning en aanleggen  Z23-259838
 van een in-/uitrit 
Loverensestraat 3R L1930  Aanbouw overkapping Z23-259850
Cromvoirt 
Jan van Ruusbroeckstraat 3 Vught Plaatsen dakopbouw Z23-259782
Eikendonck 1A Vught Kappen van een eikenboom Z23-259874
Berkenheuveldreef 5 Vught Plaatsen carport Z23-259785
Lunettenlaan 501 Vught Nieuwbouw energiegebouw 76 Z23-259882
Boslaan 12 Vught Wijzigen vergunning herbouw woning Z23-259902
Vogelkerslaan 7 Vught Kappen eikenboom Z23-259925

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Udenhoutseweg 8 Helvoirt Veranderen veehouderij Z23-25845

VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Baarzenstraat 9A,B,C en D Vught Verbouwen van het pand naar vier  Z22-257255
 bedrijfsunits 
Taalstraat 51, 5261 BA Vught Realiseren erfafscheiding Z23-258470
Avonduur 1 Helvoirt Bouwen van een woning en het  Z23-258473
 aanleggen van in-/uitrit 
Perceel E 4397 Jagersboschlaan  Kappen van een Amerikaanse Eik Z23-258357
Vught 
Molenheike 19 Helvoirt Bouwen van een woonwagen Z22-256694
Taalstraat 17A en 17D Vught Transformeren van een bestaand pand in  Z22-255782
 2 appartementen 
Willem de Rijkelaan 79 Vught Uitbreiden van de woning Z23-258359
Park Reeburg Vught Kappen van vier houtopstanden Z22-256901
Park Reeburg Vught Kappen van een dode Douglas spar Z22-256843

VERKEERSBESLUIT
  
Van Lanschotlaan 3, Vught Instellen van 2 parkeervoorzieningen bij  VKB 2023-04
 laadpaal t.b.v. opladen elektrische voertuigen
St. Elisabethstraat/Vliertstraat Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats  GP20230002
 voor het parkeren van de personenauto 
 van de bewoner van Vliertstate 24

LEEGSTANDSWET
  
Michiel de Ruyterweg 167 Vught Tijdelijke verhuur leegstaande woning Z23-259789
 

OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT
  
Achterstraat 29 Helvoirt Realiseren van een aanbouw Z23-258843

INTREKKING AANVRAAG 
  
Omgevingsvergunning

Lunettenlaan 501 Vught Interne verbouwing Unit 1 Z23-259468
Michiel de Ruyterweg 95 Vught Realiseren van een in-/uitrit Z23-258721

SLOOPMELDINGEN
  
Lunettenlaan 102 Vught Saneren van asbesthoudende bronnen Z23-258346
Helvoirtsestraat 20 Helvoirt Slopen van onderdelen t.b.v. de  Z23-258850
 verbouwing van de woning 
Leeuwerikstraat 37 Vught Slopen n.a.v. bouw aanbouw zijkant pand Z23-258872
Vincent van Goghstraat 19  Verwijderen asbest Z23-258353
Helvoirt

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
  
Bosscheweg 45 Vught Realiseren individueel gesloten bodem- Z23-259076
 energiesysteem buiten inrichtingen 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl 

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.

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
Ruhmahlaiselan, M 18-10-1976 16-02-2023 Onbekend
Hoshchenko ,I 14-08-2003 16-02-2023 Onbekend
Hoshchenko, A 31-03-1980 16-02-2023 Onbekend
Slibi, N 10-09-1971 16-02-2023 Onbekend
Mossou, M.A                 04-02-1989 16-02-2023           Onbekend
Haniieva, A                   17-05-1991 16-02-2023 Onbekend

STAKING AFVALINZAMELING

De Afvalstoffendienst staakt van woensdag 22 februari t/m dinsdag 28 februari voor een betere 
CAO. Dit betekent dat de Afvalstoffendienst geen afval ophaalt, ook niet in de gemeente Vught. 
Vanaf woensdag 1 maart wordt het afval weer via het normale inzamelschema opgehaald. .

Wat niet?
De Afvalstoffendienst haalt op de vijf stakingsdagen geen huishoudelijk afval huis-aan-huis op. Ze 
legen dus geen groene of grijze containers, halen geen zakken PMD op of het oud papier. Ook 
containers inpandig bij appartementencomplexen blijven staan. Het bedrijfsmatige afval laat de 
Afvalstoffendienst op deze dagen ook staan.

Wat wel?
Bovengrondse containers in het openbaar gebied worden wel geleegd, dus bijvoorbeeld de glas-
containers. De klantenservice van de Afvalstoffendienst is ook normaal bereikbaar. Het omwisselen 
van containers en uitzetten van nieuwe containers gaat ook gewoon door. De milieustraten in 
Vught en Haaren zijn normaal geopend.

Waarom een staking? 
Op initiatief van de vakbonden Abvakabo (FNV) en CNV zijn medewerkers van de Afvalstoffendienst 
opgeroepen om mee te doen aan collectieve acties. Bij verschillende gemeenten in Nederland wordt 
gestaakt vanwege het uitblijven van een CAO voor gemeenteambtenaren. De Afvalstoffendienst 
vraagt je begrip voor deze staking.  


