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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.

PROJECT ‘TIJDELIJKE WONINGEN’ 
UITGESTELD

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. 

Het locatieonderzoek tijdelijke woningen heeft voor onrust gezorgd onder bewoners. Daarom 
heeft het gemeentebestuur besloten om de komende weken te gebruiken om tot een aangepast 
plan van aanpak te komen. Het is de bedoeling dat dit plan in de commissievergadering van 23 
maart besproken wordt. Er wordt gekozen voor een zorgvuldig traject om tot locatiekeuzes te 
komen, waar participatie en communicatie een onderdeel van zijn.

IS DIE PUMPTRACK NOU NOG NIET OPEN?

RONDLEIDINGEN RAADHUIS
Op vrijdag 3 februari en 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. 

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

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
Donderdag 2 februari om 20.00 uur

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.

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.

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 vanaf 10 december gestremd tus-

sen Hoeksestraat en Loverensestraat.
•  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.

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.

WEGWERKZAAMHEDEN

Op donderdag 2 februari aanstaande vergadert de gemeenteraad in de Raadszaal van 
het Raadhuis, om 20.00 uur.  Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over 
de onderwerpen die deze avond op de agenda staan. Bij de 'Bespreekstukken' gaan de 
partijen met elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen. 

HAMERSTUKKEN
• Gezondheidsbeleid 2023-2026 
•  Zienswijze voorgenomen wijziging centrum-

regeling Beschermd Wonen,  Maatschappelijke 
Opvang, verslavingszorg en aanverwante 
taken regio Meierij en Bommelerwaard 
2022-2025

• Lokale Sociale Agenda 2023-2026

BESPREEKSTUKKEN
•  Nota Energie en Klimaat Vught 2022-2030 en 

Uitvoeringsplan 2023
•  Beleidskader recreatie en economie 

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

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

Percelen D 2728, 4209 en  Realisatie van een kavelpad Z23-259165
4151 Helvoirt 
Nieuwe Erven 12 Vught De oprit voorzien van afsluitbare  Z23-259172
 overkapping en koppelen aan 
 bestaande garage 
De Gijzel 31 A Helvoirt Plaatsen zonnepanelen in veldopstelling Z23-259180
Hofsteeg 13 Vught Wijzigen van gebruik van de berging  Z23-259182
 naar werkruimte 
Perceel E 3603 t.h.v.  Kappen van een dode Amerikaanse eik Z23-259184
Snippenlaantje 3-5 

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

De Kikvorsch 5 Vught Plaatsen van kantine met bestuurskamer  Z22-257410
 en secretariaat op bestaand souterrain 

VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Den Hoek kavel 2 perceel D  Plaatsen van een tijdelijke woonunit Z22-257400
6064 Helvoirt 
Jagersboschlaan 14 Vught Bouwen van een woning Z22-255237
De Voort 2 Helvoirt Verbouwen bestaande schuur Z22-257661
Perceel L 3588 t.h.v.  Kappen van twee beuken Z22-254506
Helvoirtseweg 151 Vught 
Van Broghelstraat 5 Vught Plaatsen dakkapel (wijziging op reeds  Z23-258478
 verleende vergunning) 
Pepereind 20 Cromvoirt Realiseren van een extra in-/uitrit Z22-255776
Eelkje Timmengastraat 16 Vught Plaatsen van een fietsenhok Z22-256026
Ereprijsstraat 14 Vught Aanbrengen van een nieuwe  Z23-258451
 draagconstructie in de woning 
Wolfskamerweg 44 Vught Bouwen van een schuurtje aan de  Z22-257469
 zijkant van de woning

INTREKKING AANVRAAG 
  
Omgevingsvergunning

Loonsebaan 133 Vught Aanleggen van een tweede inrit Z16-075977

SLOOPMELDINGEN
  
Helvoirtsestraat 2 Helvoirt Gedeeltelijk slopen t.b.v. restauratie  Z23-258472
 van een schuur

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
  
Industrieweg 24 G Vught Starten van een bedrijf Z22-256568 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl 

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Ontwerpbestemmingsplan ‘Molenhof, Vught’, 30 december t/m 9 februari 2023
• Bestemmingsplan Helvoirtseweg 207A, 30 december t/m 9 februari 2023

•  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.


