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Op bedrijfsbezoek bij een begrip in Vught: 
verhuisbedrijf Eduard Strang

Ook bij Eduard Strang hebben ze te maken met 
een fors personeelstekort, vertelt de directeur 
als we in zijn gezellige ontvangstruimte zit-
ten. ‘Het nadeel is dat wij het liefst alleen met 
Nederlandstalige werknemers werken. Het is 
belangrijk dat we goed kunnen communiceren 
met onze klanten; Het gaat vaak over grote ver-
huizingen waarbij het belangrijk is dat onze ver-
huizers onderling goed kunnen manoeuvreren.’ 
Volgens Strang zou een eventuele taalbarrière 
gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Maar ook 
daar zou de gemeente van dienst kunnen zijn, 
volgens Du Maine. ‘Wij hebben ook een aardig 
bestand Nederlandstalige mensen die graag aan 
het werk willen.’ Terwijl we kletsen, maakt John 
direct een afspraak met een van zijn collega’s 
om eens te kijken wat de gemeente mogelijk 
kan betekenen voor het Vughtse verhuisbedrijf. 
Tijdens onze rondleiding zien we dat Strang veel 
meer doet dan (internationale) verhuizingen. Via 
zijn bedrijf Stravi verhuurt hij ook vitrinekasten 
voor tentoonstellingen of musea. Ook zijn er 
loodsen vol enorme houten opslagcontainers. 

In die containers zit van alles, van kunst, tot de 
kerstspullen of tijdelijke huisraad van mensen 
die in het buitenland wonen of aan het verhuizen 
zijn. Strang: ‘De volgende ruimte is een speci-
ale loods met vochtreguleringsapparatuur en 
klimaatsystemen, omdat hier ons archiefopslag 
is. Wij kunnen hier alles veilig opslaan, hebben 
snelle toegang tot bepaalde documenten en 
kunnen het ook voor bedrijven vernietigen na 
zoveel jaar als dat gewenst is. Het archief van 
diverse advocatenkantoren, apothekers en archi-
tectenbureaus staat hier bijvoorbeeld opgesla-
gen. Ontzettend makkelijk, want als bijvoorbeeld 
een advocaat een bepaald dossier nodig heeft, 
hoeft hij ons maar te bellen. Dan zoeken wij het 
dossier op, verpakken het in een gesloten enve-
lop en bezorgen het op kantoor: de secretaresse 
hoeft het maar aan te nemen.’
Terug in de ontvangstruimte komen we nog even 
terug op het personeelstekort. We spreken af 
dat de gemeente Vught gaat kijken of we op dat 
gebied iets voor het verhuisbedrijf kunnen bete-
kenen. Wordt vervolgd.  

Bedrijfscontactfunctionaris John van Gemert en wethouder Mark du Maine hebben 
de smaak te pakken: In rap tempo bezoeken zij de meest uiteenlopende bedrijven in 
gemeente Vught; De ene keer staan zij tot hun knieën in de modder bij een varkensboer 
en de volgende ronde bezoeken ze een transportbedrijf. En vol enthousiasme moet 
gezegd worden. Deze keer bezoeken zij verhuisbedrijf Eduard Strang. De gelijknamige 
mede-eigenaar is de 4e generatie Strang van het bedrijf dat begon in ’s-Hertogenbosch 
en in 1937 verhuisde naar Vught. Sinds 1965 zwaait Peter de scepter in zijn familiebedrijf. 

ONTDEK VUGHT TIJDENS HET PIETERTJESPAD
Wandel en beleef historisch Vught tijdens het 
PietertjesPad op woensdag 29 maart. Het 
PietertjesPad is een wandeling met een muzi-
kale, creatieve en smakelijke beleving voor 
jong en oud. U kunt vanaf 14.00 uur gratis een 
plattegrond ophalen bij het Vughts Museum 
in DePetrus. U kunt het pad tussen 14.00 uur 
en 16.30 uur bewandelen, op de route zult u 
allerlei (culturele) verrassingen tegenkomen. 
U maakt opdrachten op de routekaart, komt 
oog in oog te staan met Frederik Hendrik, 
kunt meewerken aan een reuze kunstwerk, 
luisteren naar muziek, bijzondere kunstwerkjes 
van kinderen bekijken of verrast worden door 
een smakelijke traktatie. De route loopt langs 
het Raadhuis, over de A2 en vervolgens verder 
langs Kasteel Maurick, het Gripshuis, Gogelhuis 
en de Lambertustoren. De route is speciaal 
geschikt voor kinderen van 4  tot en met 12 
jaar, maar ook heel leuk voor volwassenen die 
historisch Vught eens op een andere manier 
willen ontdekken.  

Speciaal voor de Cultuurweek is deze middag 
gratis te beleven. 

Tijdens Landelijke Opschoondag op zaterdag 18 maart, hebben de Waste Watchers weer 
de bezem door Vught gehaald. 13 volwassenen en 2 kinderen hebben de omgeving van 
het Moleneindplein afvalvrij gemaakt. En met groots resultaat mag gezegd worden. De 
foto’s spreken voor zich. Voor eenieder die zich deze dag, of elke andere dag, in heeft 
gezet om Vught schoner te maken: Dank! 

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. De 
entree voor het feest is gratis. 

RONDLEIDINGEN RAADHUIS
Op vrijdag 14 april en op 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 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. 
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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.

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

De gemeente Vught is trots op haar rijke verleden en erfgoed. Het afgelopen jaar heeft 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 zijn verschenen op 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.

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.

Gratis compost
op zaterdag 25 maart 

GRATIS COMPOST OP ZATERDAG 
25 MAART 

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.

Postweg / Kampdijklaan – Riolerings-
werkzaamheden – 10 april t/m 21 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 – 24 april 
t/m 5 mei 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 Dijk / Molenstraat – Nutswerkzaam-
heden – t/m 31 maart 2023
•  Op de hoek De Dijk / Molenstraat richting 

Antwerpse Baan halve rijbaan afzetting.
•  Doorgaand verkeer  op de De Dijk ondervind 

enige hinder;
•   Fietsers worden omgeleid naar overzijde.

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

gaand verkeer.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN

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!
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COMMISSIE-
VERGADERING 
Donderdag 23 maart 20.00 uur

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
 
Omgevingsvergunning
 
Nieuwstraat 10 Vught Plaatsen dakopbouw aan de achterzijde  Z23-260943
 van de woning 
Vliertstraat 6 Vught Verlengen contract tijdelijke huisvesting  Z23-260977
 atelier functie theater de Speeldoos 
Eikendonk 2 Helvoirt Kappen zieke fijnspar Z23-261048
Rembrandtlaan 1 Vught Plaatsen van een hekje met begroeiing  Z23-261179
 op schuur 
Perceel L4462 Plan LOOF Vught Bouwen van een woning Z23-261224
Middelstebaan 40 Vught Kappen Amerikaanse eik Z23-261229
Perceel L4082 park aan de  Kappen van drie Douglassparren Z23-261231
Van Voorst tot Voorststraat Vught 
Parklaan 8 Vught Verwijderen dode en risicovolle bomen Z23-261233
Perceel A616 Gementweg Vught Aanleg nieuwe brug, ontsluitingsweg  Z23-260790
 en aansluiting Gementweg 

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Loonse Baan 6 Helvoirt Plaatsen van een PV installatie Z23-258522
Ranonkelstraat 13 Vught Voorpui op metselen tot aan de  Z23-259825
 vensterbank keuken 
Berkenheuveldreef 5 Vught Plaatsen van een carport  Z23-259785
Hofsteeg 13 Vught Wijzigen van gebruik van berging naar  Z23-259182
 werkruimte 
Perceel L3447 thv Rozenoord  Aanleggen/aanpassen van een in-/uitrit t.b.v. Z23-259641
Vliertstraat Vught de parkeerkelder aan de Vliertstraat 
Maarten Trompstraat 21 Vught Plaatsen van een dakkapel aan de voor- en  Z23-258866
 achterzijde van de woning 
St.-Michielsgestelseweg 8 Vught Verduurzamen en renoveren bijgebouwen  Z23-252987
 villa Oldenburg 
St.-Lambertusstraat 55C  Realiseren van een dakkapel Z22-254518
Cromvoirt 

Evenementenvergunning

Bergenshuizenseweg 4 te Vught Grote Jeep Rommelmarkt, zondag 2 april 2023 
 van 11.00 – 16.00 uur 
Deutersestraat te Cromvoirt Trekkertrek. zaterdag 8 juli 2023 van 08.00 – 01.00 uur 

Standplaatsvergunning
 
Moleneindplein Vught Oliebollenkraam, dagelijks van 1 november 2023 
 t/m 13 januari 2024 van 09.00-20.00 uur. 

Exploitatievergunning

Lindelaan 31 te Helvoirt Spierings Helvoirt V.O.F.  
Vlierstraat 1 te Vught Eetcafé stap 2  
Helvoirsteweg 186 te Vught Loetje 

Alcoholvergunning

Vlierstraat 1 te Vught Eetcafé stap 2  
Helvoirsteweg 186 te Vught Loetje
 

OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE 
  
Esscheweg 268 Vught Bouwen van een vrijstaande woning en  Z21-244630
 aanleggen in-/uitrit
 

GEBRUIKSMELDING
  
Lunettenlaan 501 Vught Melding brandveilig gebruik Unit 1  Z23-259472

ONTHEFFING ART. 35 ALCOHOLWET 
  
Deutersestraat te Cromvoirt Trekkertrek. zaterdag 8 juli 2023 van 08.00 – 01.00 uur 
Koestraat 54 te Vught Koningsdag Vught, 27 april 2023 
Marktveld 18 te Vught Koningsdag Vught, 27 april 2023 
Marktveld 18 te Vught Bierproeverij, zaterdag 10 juni 2023 van 10.00 – 23.00 uur 
Vliertstraat 1 te Vught Koningsdag Vught, 27 april 2023
 

ONTHEFFING GEBRUIK OPENBARE WEG 
  
Druivenkas 1 te Vught  Plaatsen van schafkeet en toilet, 24 april t/m 2 juni 2023 
Fazant 39 te Vught Plaatsen van schafkeet en toilet, 27 maart 
 t/m 24 mei 2023 
Achter de Bredase wagen 12  Plaatsen van schafkeet, toilet en kraan, 
te Vught 27 februari t/m 12 april 2023 
St.-Elisabethstraat 24 te Vught Plaatsen van schafkeet, toilet en kraan, 
 20 maart t/m 21 april 2023  
Heunpark 1321 te Vught Plaatsen van container, 20 maart t/m 1 mei 2023 
Bremlaan 3 te Vught Plaatsen van twee containers, 15 februari t/m 31 mei 2023 
Theresialaan 24 te Vught Plaatsen van container, 10 maart t/m 24 juli 2023
 

 
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.

Agenda (ter advisering)

•   Beleidskader arbeidsmigranten gemeente 
Vught

  In de regio Noordoost-Brabant is afgespro-
ken om tot een regionale aanpak van de 
opgave van arbeidsmigranten te komen als 
het gaat om huisvesting, integratie, sociaal 
welzijn en veiligheid. 

•  Vaststelling bestemmingsplan Vught Noord 
2022

  Het bestemmingsplan ‘Vught Noord 2022’ 
vervangt de vier grootste geldende bestem-
mingsplannen te weten Taalstraat/Loyolalaan, 
Villapark Loonsebaan, Stadhouderspark 
Vught, De Koepel. 

•   Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 
2023-2026

  De grondexploitatie wordt jaarlijks bijge-
steld in de Actualisatie uitvoeringsprogram-
ma grondexploitatie, waarbij de meerjaren-
raming grondexploitatie 2023-2026 wordt 
bijgesteld. 

•  Vaststelling Paraplubestemmingsplan 
‘Archeologie’

  Op 19 mei 2022 heeft de raad het beleids-
kader Archeologie Vught vastgesteld. 
Vervolgstap is het planologisch-juridisch bor-
gen van het beleidskader door dit te veran-
keren in het paraplubestemmingsplan. 

•  Verordening nadeelcompensatie Vught 2024
  Met de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet komt de grondslag voor 
de ‘procedure-verordening voor advisering 
tegemoetkoming in planschade gemeente 

Vught 2008’ te vervallen. De verordening 
nadeelcompensatie Vught is gebaseerd op de 
modelverordening VNG en aangepast naar 
bestaand beleid en huidige werkwijze. 

•  Benoeming lid voor de Raad van Toezicht 
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs 
Maas en Meierij (Stroomm)

  De raad wordt gevraagd in te stemmen met 
de benoeming van een lid van de Raad van 
Toezicht. 

De conceptagenda’s en bijbehorende verga-
derstukken zijn te raadplegen in de vergader-
kalender 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 23 maart vindt de commissievergadering plaats. De vergadering begint 
om 20.30 uur in de Commissiekamer. Tijdens deze vergaderingen debatteren raads- 
en burgerleden met elkaar over de onderstaande onderwerpen.

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.

RAADSDIALOOG 
Donderdag 23 maart 20.00 uur

Op donderdag 23 maart vindt de raadsdialoog plaats, om 20.00 uur in de Commissiekamer van het 
Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. 
Tijdens deze dialoog worden de fractiewoordvoerders bijgepraat over het raadsvoorstel ‘Tijdelijk 
Wonen’. De inhoudelijke behandeling van dit raadsvoorstel vindt plaats in de commissievergadering 
op 13 april aanstaande, waarbij het mogelijk is om gebruik te maken van het spreekrecht. 

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

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.


