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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

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 gebruiksre-
gels, zoals het verplicht dragen van een helm. 

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.

FLITSEND BAKKIE HOOR 
De gemeente Vught is druk bezig om alle afvalbakken aan te passen naar een nieuw ontwerp. 

De bakken die nog in goede staat zijn, geven we een nieuw jasje en een sticker. 
Als we een bak nog kunnen repareren, nemen we ‘m mee naar onze werkplaats. 

Dat is beter voor het milieu.

IS DIE PUMPTRACK NOU NOG NIET OPEN?

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. 

FEESTELIJKE OPENING VAN DE BRÉAUTÉLAAN

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.

Goed nieuws: De Bréautélaan is open. De 
afgelopen periode is er hard gewerkt aan de 
herinrichting van de straat De Bréautélaan.  
Nu zijn de wegwerkzaamheden klaar en kunt 

u weer gebruik maken van een veilige straat.
De nieuwe fietsstraat is feestelijk geopend 
door wethouder Toine van de Ven. Samen 
maken we Vught mooier. 
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COMMISSIE-
VERGADERINGEN 
Donderdag 9 februari 20.00 uur

Emmasingel Vught – Reconstructie-
werkzaamheden -  t/m mei 2023
•  De Emmasingel is t/m 24 februari plaatselijk 

gestremd.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Taalstraat t.h.v. huisnummer 88 – 
Rioleringswerkzaamheden – 13 februari 
t/m 15 februari 2023
•  Taalstraat t.h.v. 88d afgesloten voor door-

gaand verkeer op 14 februari.
•  Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid. 
•  Overige dagen beperkte verkeershinder.

Haldersebaan – Rijkswaterstraat – 13 
februari 2023
•  Vervangen VRI lussen Haldersebaan fietspad 

richting St. Michielsgestel en linksaf vanuit St. 
Michielsgestel richting Eindhoven.

•  Beperkte verkeershinder tussen 20:00 uur en 
23:59 uur.

Glorieuxlaan/ Vlasmeersestraat – 
Nutswerkzaamheden – 20 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 16 febru-
ari t/m 5 mei 2023 

•  Rotonde Vijverbosweg / Wolfskamerweg afge-
sloten voor al het verkeer.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

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 26 mei 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.

St. Lambertusstraat 77 Cromvoirt – 
Nutswerkzaamheden – 6 februari t/m 10 
februari 2023
•  St. Lambertusstraat transport- / distributielei-

ding aanpassen. Ter hoogte van de werkzaam-
heden beperkte verkeershinder.

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 21 februari 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
•  De Molenstraat tussen Rijksweg en 

Gestelstraat afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer.

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

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

Rijksweg 3 Helvoirt Oprichten bedrijfsruimte Z23-259357
Van Kesselstraat 11 Vught Constructieve wijziging Z23-259360
Constantijnlaan 6 Vught Verduurzamen, renoveren en uitbreiden  Z23-259362
 van de woning
Spoorlaan 40 Vught Plaatsen dubbele dakkapel en verbouwen  Z23-259383 
 van de woning 

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• 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.
Breaking news! Als een lopend vuurtje gaat 
het nieuws rond in Dommelbaorzedurp dat 
er tijdens de prinsenreceptie iets verschrik-
kelijks zou zijn voorgevallen. Er is iets met 
Prins Alfredo gebeurd en rechercheur Sijtsma 
vraagt jullie hulp om dit mysterie op te los-
sen. Wie van de hoofdverdachten speelt een 
dubieuze rol? Is het Esther, de voorzitster van 
de vereniging? Of misschien Peer, de barman 
die ook het een en het ander te verbergen 

lijkt te hebben? Download de gratis app ‘App 
Detective’ en ga op zoek naar de aanwijzin-
gen die overal in Dommelbaorzedurp te vin-
den zijn. Scan de QR-code, bekijk het filmpje 
en los het mysterie op. Een interactief spel 
vóór en dóór Dommelbaorzedurpers.

Wanneer
Het spel is dagelijks te spelen t/m 17 februari 
2023.

INTERACTIEF SPEL: TIES & FIEN APP DETECTIVE Wijzigingsplan ‘Baarzenstraat 17’ onherroepelijk
 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 15 november 2022 het wijzigingsplan 
‘Baarzenstraat 17’ hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om de betreffende 
woning als reguliere woning te bewonen. 
Tegen dit wijzigingsplan is gedurende de beroepstermijn geen beroep ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het wijzigingsplan is hierdoor op 5 januari 2023 
onherroepelijk geworden. 
Het wijzigingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer 
NL.IMRO.0865.vghWPBaarzenstr17-VG01.

Vught, 8 februari 2023
Burgemeester en wethouders van Vught

Agenda
•  Zienswijze Kadernota 2024 Brabants 

Historisch Informatie Centrum 
(BHIC) 

  Het BHIC is een gemeenschappelijke regeling 
tussen negen gemeenten, twee waterschap-
pen en het Rijk. In de Kadernota is naast de 
jaarlijkse indexering van de bedragen voor 
loon- en prijsontwikkeling, de bekostiging 
van de e-depotvoorziening opgenomen. De 
raad krijgt de mogelijkheid om een ziens-
wijze kenbaar te maken. 

•  Zienswijze Kadernota 2024 
Omgevingsdienst Brabant-Noord 
(ODBN)

  ODBN is een gemeenschappelijke rege-
ling van de provincie en gemeenten in 
Noordoost-Brabant. De Kadernota geeft 
aan welke ontwikkelingen van invloed zijn 
op het totaal van de werkprogramma’s die 
de ODBN uitvoert en de gekozen (financi-
ele) uitgangspunten. De raad kan hierop een 
zienswijze indienen. 

•  Zienswijze Kadernota 2024 Veiligheids-
regio Brabant-Noord (VRBN)

  Het Dagelijks Bestuur van de VRBN vraagt 
de deelnemende gemeenteraden hun ziens-
wijze te geven op de Kadernota 2024. In de 
Kadernota zijn de (financiële) uitgangspun-
ten opgenomen om aan het beleid en de 
actuele ontwikkelingen uitvoering te geven. 

•  Zienswijze Kadernota 2024 GGD Hart 
voor Brabant

  De kadernota is het inhoudelijk kader waar 
vanuit de GGD werkt voor het betref-
fende jaar. Aan de raad wordt gevraagd een 
negatieve zienswijze op de Kadernota in te 
dienen, omdat er onduidelijkheid is over de 
precieze inhoud van het nieuwe basispakket. 

•  Zienswijze Centrumregeling 
Jeugdhulp Noordoost-Brabant

  Mede op basis van de evaluatie en de 
gewenste/noodzakelijke aanpassingen is de 
huidige Centrumregeling aangepast. Voordat 
de nieuwe Centrumregeling kan worden 
vastgesteld, heeft de gemeenteraad de moge-
lijkheid een zienswijze te geven op het con-
cept  Centrumregeling. 

•  Subsidie voor niet gesprongen explo-
sieven 2022 

  Gemeente Vught heeft in 2022 bij ver-
schillende projecten kosten gemaakt voor 
het opsporen en ruimen van conventionele 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De 
gemeente kan hiervan bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
een suppletie-uitkering aanvragen, ter hoog-
te van 68% van de gemaakte kosten (exclu-
sief BTW). 

•  Uitvraag ontwerp en goedkeuring 
voorschot verbinding tussen station en 
Nationaal Monument Kamp Vught

  De verbinding tussen het station en NM 
Kamp Vught kruist de reconstructie van 
het spoor en vormt aanleiding om de ver-
binding opnieuw aandacht te geven. In de 
‘verbeelding’, in welke vorm dan ook, worden 
verhalen en ervaringen van gevangenen die 
de route in de oorlog aflegden, als uitgangs-
punt genomen en de betekenis daarvan in 
de huidige tijd verbeeld. Dat de verbeelde 
route niet overal de historische route volgt 
of kan volgen, lijkt niet onoverkomelijk. Het 
gaat vooral om de symbolische verbeelding 
of markering van de oude, beladen route. 

•  Vaststellen Welstandsnota Helvoirt, 
gemeente Vught, beeldkwaliteitsplan-
nen, typologiekaart en overige bijlagen

  Als gevolg van de Wet algemene regels 
herindeling (Wet Ahri) zijn beleidska-
ders van de voormalige gemeente Haaren 
per 1 januari 2023 vervallen. Zo ook de 
Welstandstandsnota gemeente Haaren 
2013. De algemene welstandsregels van de 
Welstandsnota gemeente Vught 23 herzie-
ning uit 2016 gelden op dit moment ook 
voor Helvoirt.  Voor enkele delen van de kom 
van Helvoirt ontbreekt het op dit moment 
aan specifieke toetsingskaders. Daarom 
wordt voorgesteld om voor het deelgebied 
Helvoirt de oude regelgeving opnieuw vast 
te stellen. Voor het grondgebied van de 
gemeente Vught gelden dan tijdelijk twee 
welstandsnota’s. Binnenkort wordt een start 
gemaakt met het opstellen van een nieuwe 
welstandsnota voor het gehele grondgebied 
van de gemeente Vught. 

De conceptagenda 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.

Op donderdag 9 februari vindt de commissievergadering plaats. De vergadering 
begint 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.
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Kampdijklaan 25 Vught Verduurzamen en levensloopbestendig  Z23-259388
 maken van de woning 
Valkenierstraat 8C Helvoirt Uitbreiden huisartsenpraktijk en kappen  Z23-259414
 twee bomen 
Lekkerbeetjenlaan 148 Vught Kappen van een eikenboom Z23-259428
Martinilaan 12 Vught Kappen van zeven bomen Z23-259441
Vogelkers 3 Helvoirt Bouwen nieuwe carport Z23-259445
Perceel L4444 (LOOF) Vught Bouwen nieuwe woning Z23-259458
Margriet 5 Helvoirt Houden van volwassen paarden i.p.v.  Z23-259463
 melk- en kalfkoeien 
Lunettenlaan 501 Vught Interne verbouwing  Z23-259468

VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Michiel de Ruyterweg e.o. Vught Dak vervanging bij 30 woningen Z22-257758
Helvoirtsestraat 2, Helvoirt Verkleinen en restaureren/renoveren  Z22-258471
 van een bestaande schuur (schob) 
Berkenheuveldreef 3 Vught Verplaatsen carport Z22-254861
perceel E 1348 bosplantsoenstrook Kappen van twee dode essen Z22-256016 
thv VV Helvoirt 
Zonneweilaan 17 Vught Verbouwen van de woning Z22-257876
Rotonde Vijverbosweg, Esscheweg,  Herinrichting van de rotonde aan de Z22-257560
Wolfskamerweg Wolfskamerweg, Esscheweg en Vijverbosweg 
Kerkstraat 26 Helvoirt Plaatsen van een erker aan de voorzijde Z22-256904
Bleijendijk 2 Vught Plaatsen zonnepanelen  Z22-255750
Prinsenhage 83 Vught Bouwen van een schuur naast de woning Z23-258480
Van Kesselstraat 11 Vught Constructieve wijziging i.v.m. twee  Z23-259360
 doorbraken in woonhuis

Evenementenvergunning

Rozenstraat, Elisabethsttaat,  Carnavalsoptocht, 18 februari 2023 van
Huize Elisabeth, Ploegstraat,  11.30 – 12.15 uur
Raadhuisstraat, Leeuwensteinlaan 
te Vught  
Moleneindplein Vught Kermis, 14 t/m 17 april 2023 van 14.00 – 23.00 uur 
Lidwinaveld Vught Kermis, 1 t/m 5 juli 2023 van zaterdag, zondag en 
 woensdag van 13.00 – 23.00 uur, maandag en 
 dinsdag van 14.00 – 23.00 uur 

Exploitatievergunning

Eikendonck 1 te Vught DPS Culinair  

Alcoholvergunning

Eikendonck 1 te Vught DPS Culinair  

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
  
Moleneindplein Vught Kermis, 13 t/m 17 april 2023 

VENTVERGUNNINGEN 
  
Gemeente Vught IJsverkoop, iedere dag van 1 april t/m 30 september 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.


