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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

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 vei-
lige 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 onderne-
mer. 

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 bedragen zijn inclusief 8% vakantiegeld;

•  een contract voor gas, stroom en/of stads-
warmte bij een energieleverancier hebben. 
Het maakt niet uit bij welke energieleveran-
cier. 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. 

GEMEENTE VUGHT MAAKT HET MOGELIJK OM 
WONINGEN TE SPLITSEN

Het gaat om het kleinschalig splitsen van 
woningen, van een zelfstandige woning naar 
meerdere kleinere zelfstandige woonruimten. 
Ook om meer betaalbare woningen, kleine 
en éénpersoons huishoudens, mantelzorg of 
meergeneratiewoningen mogelijk te maken 
en toe te voegen is woningsplitsing een goede 
oplossing.

In het splitsingsbeleid staan overzichtelijke 
en éénduidige regels waaraan getoetst moet 
worden. Zo mag bijvoorbeeld maximaal 10% 
van de woningen in een straat gesplitst 
worden en moet leefbaarheid in de omge-
ving gewaarborgd worden. Zoals extra par-
keerdruk, geluidsoverlast of overbewoning. 
Daarnaast blijft een besluit over woningsplit-
sing te allen tijde maatwerk.
In Nederland moeten er 100.000 woningen 
per jaar worden toegevoegd. Ook in Vught 

is het tekort aan woonruimte merkbaar. Een 
oplossing is ‘bouwen, bouwen en bouwen’ 
maar dit is niet genoeg. Andere oplossingen 
zijn ook nodig. Het splitsen van woningen is 
één van de mogelijkheden om de bestaande 
woningvoorraad beter aan te laten sluiten bij 
de vraag naar woningen.

In de Woonvisie 2021-2025 van de gemeente Vught is de ambitie uitgesproken om 
2.000 woningen aan de gemeentelijke woningvoorraad toe te voegen. Als één van de 
mogelijkheden om deze ambitie te halen heeft het college van burgemeester en wet-
houders het ‘woningsplitsingsbeleid’ vastgesteld. Hierin staan duidelijke regels over de 
mogelijkheid van het splitsen van een woning. Door een woning te splitsen komt er 
direct een extra woning bij.
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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.

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 
februari t/m 5 mei 2023 

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

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

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 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.

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 2023
•  Op 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 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  Z23-259584
 in bestaande schuur 
Kavel 27 (Plan LOOF)  Bouwen nieuwe woning Z23-259587
Loyolalaan Vught 
Kerkweg 27 Cromvoirt Uitbouwen van een bijgebouw met tuinhuis  Z23-259588
 en overkapping 
 

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.

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 9' VASTGESTELD
 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 februari 2023 het wijzigingsplan 
'Baarzenstraat 9' ongewijzigd vastgesteld.
Het wijzigingsplan gaat over het omzetten van een bedrijfswoning in een reguliere woning. De 
bestemming ‘Gemengd-2’ wordt met dit wijzigingsplan omgezet naar ‘Wonen’. 

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan en de overige stukken bekijken
U kunt van donderdag 16 februari tot en met woensdag 29 maart 2023 het wijzigingsplan met 
bijbehorende stukken bekijken: 

* Via www.ruimtelijkeplannen.nl) onder ID-nummer 
   NL. IMRO. 0865.vghWPBaarzenstr9-VG01

*  Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in 
Vught. 

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de stukken die ter inzage liggen. 

Heeft u nog vragen? 
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 
073- 6580680. 

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
Kaminski, R.H. 12-04-1983 07-02-2023 Onbekend
Nijssen, W.H.M. 30-12-1998 07-02-2023 Onbekend
Korecki, K. 17-02-1985 07-02-2023 Onbekend
Lew Kar Sheng 19-12-1990 07-02-2023 Onbekend
Milczarek M.G. 24-04-1973 07-02-2023 Onbekend

Op woensdag 1 maart 2023 bij
het HelvoirThuis, Kloosterstraat 30, Helvoirt

Inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur  
Aanvang 19.30 uur. 

Houd je nog van me?
Onder deze titel gaat psycholoog Frans 
Hoogeveen met de bezoekers van het 
Geheugen Café Vught in gesprek. Wat kan er 
gebeuren met je relatie als je partner demen-
tie krijgt? Als je behalve de rol als echtgenoot 
ook die van verzorgende krijgt? En wat kun je 
doen om je relatie zo goed en wederkerig als 
mogelijk te houden?
De toegang is gratis.
Aanmelding voor deze avond is verplicht. Scan 
de QR code: 

U komt dan op de website van Huis73, vult 
daar de benodigde gegevens in en u ontvangt 
uw ticket in uw mailbox.
Als dit te ingewikkeld is, stuur dan een e-mail 
naar: geheugencafevught@gmail.com en u 

ontvangt een bevestiging.
Tijdens deze avond is ook de Geheugen-
bibliotheek vertegenwoordigd met informa-
tiemateriaal en boeken over dementie. 
Het Geheugencafé is één van de activiteiten 
van het Dementienetwerk Vught en wordt 
georganiseerd door een werkgroep met ver-
tegenwoordigers van Vughterstede, Huis73 
Bibliotheek Vught, Ouderen Samen en ABZ. 
Het Geheugencafé Vught wordt mede moge-
lijk gemaakt door de Gemeente Vught.

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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Udenhoutseweg 15 Helvoirt Bouwen van logiesgebouwen Z23-259591
Vogelkerslaan 11 Vught Vergroten twee dakkapellen aan de  Z23-259608
 voorzijde van de woning 
Perceel L3447 Rozenoord Vught Aanleggen in-/uitrit Z23-259641
Oude Rijksweg 26 Helvoirt Aanbouwen aan de zij/voorkant van  Z23-259671
 de woning 
Hoenderstraat 4 Helvoirt Vernieuwen van het dak Z23-259744
Helvoirtseweg 183A Vught Plaatsen van een hekwerk op de  Z23-259748
 perceelsgrens  

VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Taalstraat 76A Vught Kappen van een eikenboom Z22-255882
St.-Lambertusstraat 37 Cromvoirt Verbouwen van de woning Z23-258475
Deutersestraat 26 Cromvoirt Aanbouwen woning en bouwen zwembad Z22-257745
Versterstraat 28 Vught Realiseren van een overdekte fietsenstalling Z22-255713
Bergenshuizensestraat 2 Vught Verbouwen van de woning Z22-256628
Prins Mauritslaan 1 Vught Interne constructieve wijziging Z23-258455
St.-Lambertusstraat 44 Cromvoirt Verduurzamen van de woning en plaatsen  Z22-254856
 van twee dakkapellen 
Perceel E4241 rotonde  Opslag roerende zaken voor het project Z23-258697
Vijverbosweg Vught rotonde Vijverbosweg te Vught 
Hoef ten Halve 2 Helvoirt Bouwen van een bedrijfswoning met  Z22-249990
 aangebouwde bedrijfsruimte 
Vincent van Goghplein 5 Helvoirt Wijzigen van de oude reclame-uiting  Z22-256468
 van de Aldi
 
SLOOPMELDINGEN

  
Wolfskamerweg 20 Vught Slopen kantoorpanden Z22-258975

VERKEERSBESLUIT
  
Rouppe van der Voortlaan  Instellen van een algemene gehandicapten- VKB 2023-01
t.h.v. nr. 32  Vught parkeerplaats 
Vughterhage t.h.v. nr.18 , Vught  Instellen van 2 parkeervoorzieningen bij  VKB 2023-02 
 laadpaal t.b.v. opladen elektrische voertuigen  

Verkeer

Julianalaan naast huisnummer 17 Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats  GP20230001
 voor het parkeren van de personenauto 
 van de bewoner van Emmasingel nr 4 

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.

COMMISSIE-
VERGADERING 
Donderdag 16 februari 20.00 uur

RAADSDIALOOG 
Donderdag 26 januari 20.00 uur

Agenda
•  Business-case sociaal cultureel centrum De 

Speeldoos 
De raad wordt gevraagd het volgende te 
besluiten: 
1.  dat het realiseren van een sociaal cultureel 

centrum op de huidige locatie van De 
Speeldoos niet past binnen de huidige finan-
ciële kaders;

2.  dat gestopt wordt met verder onderzoek 
te doen naar de realisatie van een sociaal 
cultureel centrum op de locatie Venvulas;

3.  in te stemmen met een verkennend onder-
zoek om een sociaal cultureel centrum op 
de locatie Elzenburg te realiseren; 

4.  een incidentele subsidie te verlenen 
aan Stichting Theater de Speeldoos van 
€ 242.500 voor de periode 1 januari 2023 
tot en met 1 juli 2023, voor het faciliteren 
van Vughtse amateurkunst en buitenschool-
se cultuureducatie in het kalenderjaar 2023 
en mandaat te verlenen aan het college 
voor het verbinden van voorwaarden aan 
de subsidieverlening en het college te 
machtigen deze vast te stellen.

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 16 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.

Op verzoek van de raad zijn 5 varianten voor 
de businesscase het Kwartier uitgewerkt. De 
verschillende onderzoeken hebben geresul-
teerd in één kredietvoorstel voor de voor-
keursvariant van het college, maar afgespro-
ken is om alle 5 de varianten voor te leggen 
aan de raad zodat zij deze kunnen beoordelen. 
Achter elke variant liggen diverse technische 
rapportages. Om te zorgen dat de raad goed 
kennis kan nemen van alle varianten en de 
voor/nadelen van elke variant is het wenselijk 
om dit mondeling te laten toelichten door de 
bureaus die de rapporten hebben opgesteld.

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 16 februari vindt de raadsdialoog plaats. Deze dialoog begint om 
21.30 uur in de Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. 


