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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

RESPIJTZORG VOOR MANTELZORGERS

HET IS DE WEEK VAN DE AFVALHELDEN
BEDANKT!

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. En ook zetten we de Vughtse Waste Watchers in het zonnetje. Dit is 
een groep vrijwilligers die gewapend met afvalzak en grijper de gemeente Vught schoon helpt te 
houden. En natuurlijk bedanken we ook de medewerkers van de gemeente Vught, de WSD en de 
Afvalstoffendienst die dit werk dag in en dag uit voor ons doen om Vught schoon te houden. 

Voor ons zijn het allemaal (Afval)helden.

Deze week is het de week van de Afvalhelden. We zetten ze dan ook graag in het zon-
netje. 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 gemeente Vught een stuk minder schoon zijn.

STEMMEN OP ONTWERPEN BEWEEGLOCATIE 
PAARDENSTEEG

Ontwerpen beweeglocatie
In september 2022 is er tijdens een behoefteonderzoek en bewonersbijeenkomsten input opge-
haald voor het inrichten van een beweeglocatie. Met deze input zijn we naar drie partijen gespe-
cialiseerd in speel- en beweegtoestellen gegaan en hebben iedere partij gevraagd een ontwerp te 
maken.

Breng uw stem uit
Op dinsdag 14 maart van 16.00 tot 17.30 uur en van 18.15 tot 19.30 presenteren wij de drie 
ontwerpen tijdens twee inloopsessies bij tafeltennisvereniging PJS, aan de Deken van Osstraat 1. 
Tijdens de sessies kunt u uw stem uitbrengen op het ontwerp van uw voorkeur. 

Wij zien u graag op dinsdag 14 maart.

Samen met MOVE Vught zijn we een samenwerking gestart om het grasveld aan de 
Paardensteeg in te richten als beweeglocatie voor jong en oud. Het gaat om het recht-
hoekige grasveld met voetbaldoelen dat nu wordt gebruikt als veld om op te voetballen.  

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.

Meld je aan op www.30dagengezonder.nl

DOE GRATIS 

MEE ! ALLEEN 

OF MET 

ANDEREN

30dagengezonder is een initiatief van GGD Gooi en Vechtstreek, GGD Zaanstreek Waterland, GGD Kennemerland, GGD Hollands Noorden, GGD West Brabant,  
GGD IJsselland en GGD Hart voor Brabant ondersteund door Groen Kapitaal Provincie NH.

Meld je aan op www.30dagengezonder.nl
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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 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. 

PROEF VUGHT 
Op zondag 2 april 2023 vanaf 12:00 uur zal Proef Vught plaatsvinden in het centrum van Vught. 
U kunt genieten van Vught in de breedste zin van het woord. Er zijn hapjes en drankjes, muzikaal 
talent, mode, dans, een markt en demonstraties van Vughtse verenigingen. Op deze dag zullen 
nieuwe inwoners van Vught welkom geheten worden door de burgemeester en kunnen zij ken-
nis maken met alles wat ons centrum te bieden heeft. En de gezellige sfeer van Vught proeven!

Er zijn vele verenigingen die zich hebben aangemeld. Ondernemers voor de markt, horeca voor 
het horecaplein en deelnemers voor de modeshow. Wilt u met uw winkel of horecagelegenheid 
deelnemen aan deze bruisende dag? Zoals een kraampje bij de markt of een andere activiteit 
om te presenteren aan het Vughtse publiek? Meld u zich dan snel aan bij centrummanager 
Angele van de Water: angele@centrumvught.nl. 

WAAR KUNT U 15 MAART STEMMEN?
Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen
Hieronder vindt u een overzicht van de stembureaus waar u op woensdag 15 maart 
kunt stemmen. De stembureaus gaan om 7.30 uur open en sluiten om 21.00 uur. 
U mag stemmen in elk stembureau in Helvoirt, Cromvoirt en Vught. Let op: voor 
Waterschap Aa en Maas kan alleen in Cromvoirt gestemd worden. 

TOEGANKELIJK STEMMEN OP 15 MAART

•  U kunt voor vervoer naar en van het stembureau gebruik maken van de seniorenbus. Bel 
minimaal twee dagen van te voren, op werkdagen tussen 9.00-12.30 uur naar 073 71 13 191 
of mail naar seniorenbusvught@gmail.com.

•  Op stembureau Visio de Vlasborch is bij deze verkiezing voor visueel beperkten een stemmal 
aanwezig. Medewerkers in het stembureau leggen uw stembiljet in een speciaal ontwikkelde 
mal met voelbare cijfers. Via een soundbox met koptelefoon hoort u welke partijen en kandi-
daten op de lijst staan. Elke partij heeft een cijfer. Onder dat cijfer staan de kandidaten van die 
partij. U telt de gaatjes onder de partij van uw keuze tot u bij uw kandidaat bent. Dan maakt 
u het vakje van de kandidaat van uw keuze rood.

Elke Nederlander die op 30 januari woonachtig is in de gemeente Vught, en op de 
verkiezingsdag 18 jaar of ouder is, kan op 15 maart gebruik maken van het stem-
recht. Ook als u een beperking hebt of slecht ter been bent.

IEMAND NAMENS U LATEN STEMMEN 
(MACHTIGEN)

Zo gaat machtigen met de stempas
• U vult de achterkant van de stempas in;
• U zet uw handtekening. Ook degene die namens u gaat stemmen zet een handtekening;
•  Degene die namens u gaat stemmen neemt bij het stemmen uw stempas mee plus (een kopie 

van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Of een foto daarvan.

Volmacht stemmen
Bij de Provinciale Statenverkiezing kan elke andere kiezer die in dezelfde provincie woont voor 
u stemmen. Bij de waterschapsverkiezing kan elke andere kiezer die in hetzelfde waterschap 
woont voor u stemmen. 
Wilt u een kiezer van buiten uw gemeente voor u laten stemmen? Dan moet u een volmacht-
bewijs aanvragen bij uw gemeente. Uiterlijk 10 maart moet dit formulier bij ons binnen zijn. 
Bij een onderhandse volmacht moet een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever 
overlegd worden. Alleen op het moment dat de gemachtigde zelf stemt, kan hij/zij namens u 
stemmen. Een gemachtigde kan naast zijn eigen stem voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Download het formulier dat staat op www.vught.nl/provinciale-staten-verkiezing en mail dit 
naar verkiezingen@vught.nl of stuur het op naar:
Gemeente Vught
Secr. Van Rooijstraat 1
5261 EP  Vught

U kunt ook iemand anders namens u laten stemmen (machtigen). Machtig dan 
bijvoorbeeld een familielid of kennis. Woont die in de gemeente Vught? Dan is 
machtigen met de stempas het handigst. 

Naam stembureau Straat / huisnummer

Service appartementen Eikendonck Vught Eikendonck 1

Woonzorgcentrum Elisabeth Vught St.-Elisabethstraat 2

Visio De Vlasborch Vught Vlasmeersestraat 99

Het Kwartier Vught Koninginnelaan 1

TV Woburnpark Vught Eikenlaan 18

Kindcentrum de Leydraad Cromvoirt Kerkweg 2

Openbare Basisschool De Piramide Vught Van de Pollstraat 2

Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg Vught Lidwinastraat 12 C

De Molenhoek Vught Molenstraat 191

De Rode Rik Vught Van Sonstraat 49

Hertog van Brabant school Vught Brabantlaan 75

Woonzorgcentrum Theresia Vught Molenrijnselaan 48

HealthCity Vught Kraaiengatweg 3

Gemeentekantoor Vught Secretaris van Rooijstraat 1

Martinihal Vught Martinilaan 8

Boerderij De Loonsebaan Vught Loonsebaan 88

HelvoirThuis 1 Helvoirt Kloosterstraat 30

HelvoirThuis 2 Helvoirt Kloosterstraat 30

Brandweer Helvoirt Stationsweg 2

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 9 maart 20.00 uur

Agenda
•    20.00 – 21.00 uur Herontwikkeling 

Van der Valk
   Afgelopen maanden heeft Kragten in 

opdracht van Van der Valk overleg gevoerd 
met omwonenden en stakeholders. Hieruit 
is een initiatiefplan ontstaan, wat zij graag 
aan de raad willen presenteren en toelich-
ten.

•    21.00 – 22.30 uur Ambtelijk bijpraat-
moment N65

   In december heeft de Raad van State het 
besluit over het bestemmingsplan N65 ver-
nietigd. De raad wordt bijgepraat over het 
doorlopen traject tot nu toe, de daarmee te 
bereiken doelen en duiding van de uitspraak 
van de Raad van State.

De conceptagenda en eventueel bijbehorende 
vergaderstukken zijn te raadplegen in de ver-
gaderkalender via deze QR-code. Ook kunt 
u hier de vergaderingen rechtstreeks volgen. 
Houdt er rekening mee dat het technisch 

niet mogelijk is om thuis rechtstreeks mee te 
kijken naar een eventuele presentatie. U kunt 
deze wel terugvinden bij de vergaderstukken. 
Uiteraard is deze raadsdialoog openbaar toe-
gankelijk en zien we u graag op het Raadhuis.

Op donderdag 9 maart vindt de raadsdialoog plaats. Deze dialoog begint om 20.00 
uur in de Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. Tijdens deze 
raadsdialoog worden raads- en burgerleden geïnformeerd over onderstaande onder-
werpen.
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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.

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

Lekkerbeetjenlaan 136 Vught Kappen van een eik Z23-260201
Perceel L 4469 plan Loof  Bouwen van een woning en aanleggen Z23-260241
Loyolalaan van een in-/uitrit 
Rouppe van der Voortlaan 6 Vught Plaatsen dakkapel aan de voor- en  Z23-260255
 achterzijde van de woning 
Victorialaan 15 Vught Wijziging op verleende vergunning voor  Z23-260338
 plaatsen dakramen en herstellen en schilderen 
 plinten t.b.v. achtergevels 
St.-Lambertusstraat 33 Cromvoirt Bouwen van een berging Z23-260369

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Perceel L 4450 Loyolalaan  Bouwen van een woning en aanleggen Z22-257578
kavel 18 plan Loof Vught van een in-/uitrit 
Kempenlandstraat 27A Vught Bouwen van een bedrijfswoning Z23-258766

VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Kerkstraat 68 Vught Vestigen van een B&B Z22-256944
Loyolalaan 5-05 kavel 19 plan Loof Bouwen van een woning en het  Z23-258349
 aanleggen van een in-/uitrit 
Perceel achter  Opslaan van roerende zaken Z23-258693
Loverensestraat 19 B Cromvoirt 
Bosscheweg 45 Vught Verbouwen van de kelder en  Z22-251184
 renovatie woning 
St.-Lambertusstraat 77A  Permanent plaatsen van woonunits Z22-251392
t/m 77F Cromvoirt 
Middaguur 15 Helvoirt Bouwen van een woning en aanleggen  Z22-257071
 in-/uitrit 
Johan Frisolaan 23 Vught Uitbreiden aan de achterzijde van de woning Z23-258457
De Kikvorsch 5 Vught Plaatsen van kantine met bestuurskamer  Z22-257410
 en secretariaat (bovenbouw)op bestaand
 souterrain (onderbouw) 
Constantijnlaan 6 Vught Verduurzamen, renoveren en uitbreiden  Z23-259362
 van een vrijstaande woning 
Rondeweg 21 Vught Kappen van een Amerikaanse eik Z23-258431
Loverensestraat 3R-202 Cromvoirt Bewoning recreatiepark Z23-259993
Loverensestraat 3R-301 Cromvoirt Bewoning recreatiepark Z23-259992

OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT
  
Groenewouddreef 2 Vught Realiseren aanbouw aan de woning Z23-259989

SLOOPMELDINGEN
  
Eikenlaan 17 Vught Slopen van bestaande opstallen Z23-259183
Dokter Hoekstraat 1 Helvoirt Slopen van een berging Z23-259439
Valkenierstraat 8 C Helvoirt Gedeeltelijk slopen hoofdgebouw  Z23-259423
 huisartsenpraktijk

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
  
Achterstraat 20 Helvoirt Veranderen van activiteiten Z23-25896

GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNING
  
Wilhelminalaan 30 Plaatsen van een erfafscheiding Z22-256433 

VERKEERSBESLUIT
  
Willem-Alexanderlaan 6 Instellen van 2 parkeervoorzieningen bij   VKB 2023-03 
 laadpaal t.b.v. opladen elektrische voertuigen  

Verkeer

Spechtrand 2a Vught Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats  GP20230003
 voor het parkeren van de personenauto 
 van de bewoner Spechtrand 2a 

 
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.

Emmasingel Vught – Reconstructie-
werkzaamheden -  t/m mei 2023
• De Julianalaan is t/m begin april gestremd.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Vliertstraat – Rioleringswerkzaamheden
t/m  10 maart 2023
•  Vliertstraat tussen Ploegstraat en Secr. Van 
Rooijstraat afgesloten voor doorgaand ver-
keer incl. parkeerverbod.

•  Op werkdagen tussen 6:30 en 16:30 uur . 
•  Jumbo aan- en afvoer transport kan doorgang 

vinden. 

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 11 maart t/m 
maandag 13 maart 2023
•  Tunnelbak N65 richting Utrecht afgesloten 

voor al het verkeer.
•  Vanaf zaterdag 11 maart 21:00 uur t/m maan-
dag 13 maart 05:00 uur.

•  Verkeer wordt omgeleid.

Boslaan – Kappen bomen – t/m 8 maart 
2023
•  Boslaan tussen Loonsebaan en Snippenlaantje 

verkeershinder i.v.m. kappen bomen.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
• Woningen blijven bereikbaar.

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 – t/m april 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 – 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.

St. Nikolaasstraat – Rioleringswerkzaam-
heden – t/m 10 maart 2023 

•  In de St. Nikolaasstraat t.h.v. huisnummer 4 
weg afgesloten voor doorgaand verkeer.

•  Reparatie werkzaamheden aan de riolering.

WEGWERKZAAMHEDEN


