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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 WAS DE WEEK VAN DE AFVALHELDEN
Bedankt! 

GRATIS COMPOST OP ZATERDAG 25 MAART 
Zaterdag 25 maart kunnen inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt gratis compost krijgen voor 
de tuin. Tussen 08.00 en 12.00 uur kunt u compost ophalen op één van de volgende locaties:

• Vught: Beheer Openbare Ruimte, Kettingweg 7b
• Helvoirt: Biestakkerstraat (oude opslag gemeente bij natuurspeeltuin)

Het compost bieden we los aan. Neem zelf stevige zakken mee of een aanhangwagentje en natuur-
lijk een schop. Hierbij geldt op=op.

Goed voor de tuin
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. Deze natuurlijke bodemverbeteraar voedt de bodem 
en stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook verbetert 
compost de structuur van de bodem en zorgt het voor een goede waterhuishouding. Zo ontstaat 
er een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle 
tuinplanten.

Kringloop
Wist u dat de compost die we uitdelen door onze verwerker wordt gemaakt van uw eigen gft? 
Door het goed scheiden van al het groenafval uit uw tuin en alle etensresten uit uw keuken kunnen 
we mooie producten maken zoals compost. Zo sluiten we de kringloop en zijn er geen nieuwe 
grondstoffen nodig. Met de jaarlijkse uitdeelactie wil de gemeente u bedanken voor uw inzet.

DRIE DORPEN FEEST OP HET LIDWINAVELD

Het Drie Dorpen Feest mag gezien worden als 
een feestje, dat inwoners van de kernen Vught, 
Cromvoirt en Helvoirt nog tegoed hadden na 
de gemeentelijke herindeling. Daarvoor heeft 
een aantal horecaondernemers uit de kernen 
de handen ineen geslagen, met steun van de 

gemeente Vught. Van 12.00 tot 20.00 uur staat 
er een hoop op het programma, dus kom 
vooral zelf kijken. 

Meer informatie over het Drie Dorpen Feest is 
te vinden op visitvught.nl/driedorpenfeest

Komt u op zondag 26 maart ook naar het Drie Dorpen Feest? Die dag vieren de inwo-
ners van Vught, Cromvoirt en Helvoirt samen dat we één gemeente vormen. Lokale 
horecaondernemers hebben een prachtig programma neergezet voor jong en oud. 

Dank aan al onze inwoners die tijdens het wandelen zwerfafval opruimen, dank aan het Maurick 
College dat zich inzet om leerlingen bewust te maken van een schone leefomgeving en ook iedere 
week zwerfafval prikken. Ook werden de Vughtse Wastewatchers in het zonnetje gezet. Dit is een 
groep vrijwilligers die gewapend met afvalzak en grijper de gemeente Vught schoon helpt te houden. 
En natuurlijk kregen de medewerkers van de gemeente Vught, de WSD en de Afvalstoffendienst 
ook een groot applaus. Zij doen dit werk dag in en dag uit voor ons om Vught schoon te houden. 

Voor ons zijn het allemaal (Afval)-helden.

Vorige week was het de week van de 
Afvalhelden. Wethouder du Maine zette 
deze helden dan ook graag in het zonnetje. 
Want zonder hen zou Vught toch echt een 
stuk minder schoon zijn. Ze houden onze 
straten en parken schoon. Bij weer en wind, 
’s nachts en op feestdagen: het werk van 
onze Afvalhelden gaat altijd door. En maar 
goed ook, want zonder hen zou de gemeen-
te Vught een stuk minder schoon zijn.

Gratis compost
op zaterdag 25 maart 

RESPIJTZORG VOOR MANTELZORGERS

Er is een nieuwe respijtzorgregeling vastgesteld om de mantelzorger tijdelijk (maximaal een half 
jaar) te ontlasten. Het gaat om een pilot voor twee jaar. De mantelzorger kan zich melden bij 
Wegwijs+. De mantelzorgconsulenten van Wegwijs+ beoordelen de situatie en stellen een indicatie 
welke vorm van tijdelijke ondersteuning passend is om overbelasting te voorkomen en te kunnen 
werken aan een situatie die voor de lange termijn houdbaar is. 

Dit zijn de mogelijkheden:

- Tijdelijke overname van huishoudelijke taken voor 2 uur per week.
- Respijtzorg aan huis, in de vorm van een vrijwilliger. 
- Respijtzorg aan huis in de vorm van een betaalde kracht.

De mantelzorger is voor deze ondersteuning geen eigen bijdrage verschuldigd. Wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met één van de mantelzorgconsulenten van Wegwijs+ via 073 65 80 750.
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HAAL GRATIS EEN AFVALGRIJPER OP 
Samen houden we Vught schoon

OP DE KOFFIE IN KASTEEL MAURICK
Voor nieuwe inwoners 
Bent u in 2022 nieuw in de gemeente Vught komen wonen? Burgemeester Van de Mortel en 
de ondernemers van het centrum heten u hartelijk welkom in de beste woongemeente van 
Brabant. Het is een warm welkom, met een vers kopje koffie in Kasteel Maurick.

Proef Vught
Op zondag 2 april staat het Vughtse centrum in het teken van het smaakvolle evenement ‘Proef 
Vught’, met hapjes en drankjes, muziek, dans een markt en demonstraties. Het is dé gelegenheid 
om uw nieuwe woonplaats alvast ‘te proeven’ en te leren kennen. 

Een vers kopje koffie
Voor de nieuwe inwoners van onze gemeente staat deze dag – vanaf 11.30 uur – de koffie klaar 
in Kasteel Maurick. Na de koffie loopt u zo over de loopbrug het centrum in naar het gezellige 
evenement. Er zijn 100 plaatsen, dus meld u snel aan via www.visitvught.nl/opdekoffie.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Wijzigingsplan Baarzenstraat 9, 16 februari t/m 29 maart
• Bestemmingsplan St.-Lambertusstraat ong. te Cromvoirt
• Kloostergoed Theresia te Vught, 2 maart tot en met 12 april

•  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.

Bewonersavond Erfgoedvisie gemeente Vught
Datum en tijd: 28 maart, 19.00-21.00u 
Locatie: Oude Nicolaaskerk, Van Grevenbroeckstraat 2, 5268AN Helvoirt

De gemeente Vught is trots op haar rijke verleden en erfgoed. Het afgelopen jaar heeft de 
gemeente in samenwerking met haar inwoners en erfgoedadviesbureau The Missing Link hard 
gewerkt aan een nieuwe erfgoedvisie. Deze visie is leidend voor het erfgoedbeleid de komende 
jaren. Voordat de visie naar de raad gaat, wordt deze voorgelegd aan de bewoners van Vught, 
Helvoirt en Cromvoirt. Deze bijeenkomst is hiermee het sluitstuk van het participatietraject dat 
voor het opstellen van deze visie heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd is dit het startpunt voor een 
nieuwe vruchtbare samenwerking op het gebied van erfgoed. De conceptstukken verschijnen 20 
maart op wijinvught.nl: ga naar lopende projecten ‘Erfgoedvisie’, tabblad ‘documenten’.

Avondindeling:
1.  Toelichting op de concept-erfgoedvisie, het concept-uitvoeringsprogramma en het 

bespreken van de stukken;
2. Resultaten van het participatieproces (enquête en participatie-bijeenkomsten);
3. Erfgoedcafé.

RONDLEIDINGEN RAADHUIS
Op vrijdag 14 april en vrijdag 9 juni 
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 per-
soon, 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. 

Samen gaan we het zwerfafval te lijf. Wilt u uw 
straat, speeltuin, park of plantsoen schoonhou-
den? Haal dan gratis een afvalgrijper op bij één 
van de volgende locaties:
-  t/m vrijdag 17 maart tijdens openingstijden op 

het gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1
-  t/m 17 maart bij Beheer Openbare Ruimte 

(BOR) tussen 8.00-12.00 uur, Kettingweg 7b

Stop het zwerfafval in de speciale bedrukte 
afvalzakken. Deze zakken kunt u ook ophalen 
bij de BOR of op het gemeentekantoor. Via de 
Mijngemeente app kunt u aangeven waar uw 
volle zwerfafvalzak opgehaald kan worden. 

U mag de afvalgrijper houden om vaker zwerf-
afval op te ruimen. Doet u niets meer met de 
afvalgrijper? Lever deze dan weer in bij Beheer 

Openbare Ruimte, Kettingweg 7b of op het 
gemeentekantoor. Dan kunnen we deze weer 
hergebruiken. En natuurlijk geldt op=op.

Wastewatchers verzamelen op zaterdag 
9.30 uur bij Onder Ons
De Vughtse Waste Watchers gaan tijdens de 
landelijke opschoondag ook weer aan de slag. 
Ze starten om 9.30 uur bij Brasserie Onder 
Ons Moleneindplein 21 en maken dan samen 
omgeving Moleneindplein zwerfafval vrij. Vind 
je het ook leuk om samen zwerfafval op te 
ruimen? Kom dan om 9.30 uur naar Brasserie 
Onder Ons. Daar starten ze met een kopje 
koffie/thee. 

Samen houden we Vught schoon.

Op zaterdag 18 maart vindt de Landelijke Opschoondag weer plaats. We delen 
daarom weer gratis afvalgrijpers uit. Heb je thuis nog een grijper liggen van de vorige 
actie? Haal deze uit de kast, stof hem af en help mee om zoveel mogelijk zwerfafval 
op te ruimen. 

VUGHT 
WAT PAKKEN 

WIJ OP?
ZATERDAG 18 MAART LANDELIJKE OPSCHOONDAG

SAMEN MAKEN WE HEEL NEDERLANDSCHOON.NL

DOE
MEESamen houden we Vught schoon 

HOE VOORKOMT U RATTENOVERLAST?
Etensresten die op straat in de tuinen of in de sloot in onze gemeente liggen trekken ratten 
aan. Ze voelen zich goed op plaatsen waar voedsel, water en beschutting is.  Als inwoner van de 
gemeente Vught kunt u helpen om de overlast van ratten te bestrijden of nog beter: te voorkomen. 
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom kunt u met de volgende simpele maatregelen uw huis 
en tuin een minder prettige plek maken voor ratten:

•  Zorg voor een opgeruimde en schone omgeving in en rond uw huis. Laat rommel niet lang liggen. 
Dat biedt materiaal en beschutting om een nest te maken.

• Bewaar voedsel en voer in goed afgesloten bakken, ook in de schuur of garage.
•  Bewaar afval in goed afsluitbare bakken totdat de vuilnisdienst het ophaalt. Zet vuilniszakken nooit 

naast de container, maar doe ze er altijd direct in.
•  Zorg dat een rat niet kan binnenkomen via openingen in buitenmuren of deuren. Maak gaten die 

groter zijn dan een halve centimeter dicht met stevig materiaal, zoals staalwol. Zorg wel voor 
voldoende ventilatie. Plaats voor ventilatieopeningen een rooster.

• Zorg dat er geen gaten in het riool zitten. Laat gaten of lekken repareren.
• Snoei struiken die tegen gevels aanstaan, vooral aan de onderkant.
• Ruim fruit dat van de bomen valt op.
•  Wilt u in de winter de vogels voeren? Geef ze niet te veel, zodat ze het per keer op kunnen eten. 
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COMMISSIE-
VERGADERING 
Donderdag 16 maart 20.00 uur

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
 
Taalstraat 83 Vught Bestaande schutting vervangen door  Z23-260622
 stenen muur 
Loverensestraat 3R-355 Bouwen van een tuinberging Z23-260715
Marktveld perceel C 2571 Tijdelijk bouwdepot voor bouwrijp maken  Z23-260730
 centrumplan Vught 
Perceel A 617 Gementweg -  Kappen van bomen en herplant tbv aanleg Z23-260779
Drongelenskanaal tijdelijke alternatieve ontsluiting 
Perceel L 4388 thv Raadhuisstraat Aanleggen tijdelijke bouwinrit Z23-260786
Perceel A 616 brug Drongelens  Aanleg nieuwe brug en ontsluitingsweg, Z23-260790
kanaal inclusief aansluiting op de Gementweg 
Perceel K 2230 thv Buitengracht  Groot onderhoud buitengracht Fort Isabella Z23-260868
Fort Isabella Vught 

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Marktveld 9B Vught Plaatsen zonnepanelen Z23-258448

VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Esscheweg 213 Vught Vervangen van het dak en wijziging in  Z22-255867
 de voorgevel 
Loverensestraat 3R222 (3R-14) 
Cromvoirt Permanent bewonen recreatiewoning Z23-260550 
  (oud zaaknummer Z23-259840)
Loyolalaan 5-04 (kavel 18  Bouwen van een woning  Z22-257578
plan Loof) Vught 
Middaguur 13 Helvoirt Bouwen van een woning en aanleggen  Z22-256893
 van een in-/uitrit 
Willem de Rijkelaan 79 Vught Uitbreiden van de woning Z23-258359
Van de Pollstraat 11 Verbouwen van een woon-winkelpand  Z22-257651
 naar woning 
Kampdijklaan Kappen van 5 bomen i.v.m. herinrichting  Z23-258855
 Kampdijklaan 
Rouppe van der Voortlaan 6 Vught Bouwen van een erker aan de voorzijde Z23-258450
 van de woning
Vogelkers 3 Helvoirt Bouwen van een nieuwe carport Z23-259445
Sationsstraat 31 Vught Plaatsen van een warmtepomp Z23-258481
Park Reeburg perceel C 2225 Kroon moet drastisch worden ingenomen 
 wat gelijk staat aan kappen Z23-258734
Lunettenlaan 501 Vught Nieuwbouw Energie-gebouw 76 Z23-259882

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.

Emmasingel e.o. – Reconstructie-
werkzaamheden -  tot mei 2023
•  Vlasmeersestraat t.h.v. Julianalaan afgesloten, 
20 t/m 31 maart.

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

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

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

Versterplein / Marggraffstraat Takel- en 
opruimwerkzaamheden  – t/m 17 maart 
2023
•  Vanaf 1 maart diverse verkeerverboden in 
de Versterstraat, Van Voorst tot Voorststraat, 
Gogelstraat conform bebording.

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

Tunnelbak N65 – Reparatiewerkzaam-
heden RWS – Zaterdag 18 maart t/m 
maandag 20 maart 2023
•  Tunnelbak N65 richting Utrecht afgesloten 

voor al het verkeer.
•  Vanaf zaterdag 18 maart 21:00 uur t/m maan-
dag 20 maart 05:00 uur.

•  Verkeer wordt omgeleid.

Postweg / Kampdijklaan – Rioleringswerk-
zaamheden – 27 maart t/m 7 april 2023
•  Postweg t.h.v. huisnummer 1 en Kampdijklaan 

t.h.v. huisnummer 68 voor fietsers en voet-
gangers afgesloten.

•  Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid.

Mr. Harry Hollalaan t.h.v. huisnummer 29
– Rioleringswerkzaamheden – 10 april 
t/m 21 april 2023 

•  Ter hoogte van huisnummer 29  aansluiting. 
met Postweg voor fietsers en voetgangers 
afgesloten.

• Parkeervakken niet beschikbaar.
• Doorgaand fietsverkeer 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 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 – Tot begin mei 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 – 
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.

De Runsvoort – Reconstructiewerk-
zaamheden – Woensdag 22 maart 2023
•  De Runsvoort brug is afgesloten voor door-

gaand verkeer.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN

Agenda

Ter opiniëring
•  Duidingsdebat N65
  Zowel B&W als D66 hebben een behan-

delverzoek ingediend t.b.v. een opiniërende 
discussie.

  D66 wil graag met de andere fracties en col-
lege in debat om te kijken hoe nu verder te 
gaan met de problematiek van de N65, nu de 
Raad van State het bestemmingsplan voor de 
reconstructie heeft vernietigd. Het college 
van B&W vraagt de commissie zich uit te 
spreken over de opdracht voor het vervolg. 

• Startnotitie Programma Parkeren
  Met het Programma Parkeren wordt ver-

der invulling gegeven aan de Mobiliteitsvisie 
Vught 2035 en wordt beoogd straks duide-
lijke kaders te hebben met betrekking tot 
parkeren.

• Beleidsplan zand- en half verharde wegen
  De gemeente Vught heeft nog geen beleids-

plan voor zand- en half verharde wegen. 
Deze startnotitie is de opmaat naar een 
beleidsplan dat eind van dit jaar wordt ver-
wacht.

Ter advisering
•  Wijzigen toepassingsgebied De Vughtse 

Regeling 
  Als gevolg van de uitspraak van Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
tot vernietiging van het bestemmingsplan N65, 
de N65 woningen in Vught en Helvoirt vanaf 
het moment van dit besluit niet meer deel te 
laten maken van het toepassingsgebied van De 
Vughtse Regeling.

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 maart 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 onder-
staande onderwerpen.

RAADSDIALOOG 
Donderdag 23 maart 20.00 uur

Op donderdag 23 maart vindt de raadsdialoog plaats. Deze dialoog begint om 20:00 uur in de 
Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. Woordvoerders worden ambtelijk bij-
gepraat over het raadsvoorstel ‘Tijdelijk Wonen’ waarvan de behandeling naar verwachting in de 
raadscyclus van mei is. 
Om 20.30 uur start de commissievergadering waarin aanbod komen:

• Beleidskader arbeidsmigranten gemeente Vught;
• Vaststelling bestemmingsplan Vught Noord 2022;
•   Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2023-2026;
•   Vaststelling Paraplubestemmingsplan ‘Archeologie’;
•   Verordening nadeelcompenstie Vught 2024;
•   Benoeming lid voor de Raad van Toezicht van Stichting Regionaal Openbaar
•   Onderwijs Maas en Meijerij (Stroomm)

Over bovenstaande agendapunten leest u volgende week meer.

Bestemmingsplan ‘Wolfskamerweg 20-22’ onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vught maken bekend dat de gemeenteraad op 7 
april 2022 het bestemmingsplan ‘Wolfskamerweg 20-22’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan 
maakt de bouw van 58 appartementen mogelijk. 
Het tegen dit bestemmingsplan ingestelde beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State is recent ingetrokken.  
Het bestemmingsplan is hierdoor geheel onherroepelijk geworden.
Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatienummer 
NL.IMRO.0865.vghBPwolfsweg2022VG01).

Vught, 15 maart 2023 
Burgemeester en wethouders van Vught
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VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Catharinastraat 9 Helvoirt Uitbreiden, verbouwen en verduurzamen  Z23-258316
 woning 
Boslaan 12 Vught Wijzigen van de verleende omgevings- Z23-259902
 vergunning OV20221322

INTREKKING AANVRAAG 
  
Omgevingsvergunning

Lekkerbeetjenlaan 88 Vught Plaatsen dakkapel aan voor- en achterzijde Z23 - 260108

SLOOPMELDINGEN
  
Van Sonstraat 2 Vught Saneren van asbesthoudende materialen Z23-259266
Udenhoutseweg 13 Helvoirt Saneren van asbesthoudende materialen Z23-259821

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
  
Broekwal 16 Helvoirt Tijdelijke bemaling t.b.v. onderkelderde  Z23-259385
 nieuwbouw
 

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
  
Baarzenstraat 31 Vught Starten van een bedrijf Z22-258235
 

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.

visitvught.nl/3dorpenfeest

Vught | Helvoirt | Cromvoirt

Coverband MillStreet Bluesband Gadja

Zanger Alex DJ Mies En meer...

Zondag 26 maart | 12.00 - 20.00 uur
Lidwinaveld Vught | Gratis toegang

Met activiteiten en diverse optredens

Het Drie Dorpen Feest is een dag, waarop inwoners van Vught, Helvoirt 
en Cromvoirt kunnen vieren dat ze samen één gemeente vormen. Het 
programma staat garant voor een dagje uit met het hele gezin!


