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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

DE WOZ-WAARDE EN AANSLAG OZB 2023 
KOMT ERAAN
Eind februari ontvangen de meeste inwoners 
en ondernemers in de gemeente Vught de jaar-
lijkse WOZ-beschikking en aanslag onroerende-
zaakbelastingen (OZB) digitaal of per post. De 
WOZ-waarde wordt gebruikt door gemeenten, 
waterschappen en de Belastingdienst voor de 
heffing van verschillende belastingen.

Vragen? Foutje? Lijkt het niet in orde? 
Vaak is een bezwaarschrift niet nodig
De gemeente wil graag, net als u, dat de WOZ-
waarde klopt. Zij heeft er geen enkel belang bij 
om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Als 
blijkt dat er iets mis is gegaan bij het vaststel-
len van de WOZ-waarde, passen we dit graag 
voor u aan.

•  Bel tussen 9.00 uur en 12.30 uur de 
gemeente Vught: 073 65 80 680 of mail naar 
woz@vught.nl.

•  We beantwoorden uw vragen graag en helpen 
u snel verder.

•  Is er een fout gemaakt? We maken het voor 
u in orde.

Wist u dat bezwaar maken via zogenaamde No 
Cure No Pay bureaus de gemeente Vught elk 
jaar tienduizenden euro’s kost? En dat we die 
kosten liever niet doorberekenen in de aan-
slagen van volgend jaar? Vaak kunnen we een 
bezwaarschrift voorkomen. Bel even. Bezwaar 
maken kan ook daarna nog.

Marktontwikkeling en OZB-tarieven
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen 
die veel mensen eind februari ontvangen stijgt 
nog sterk. De gemiddelde stijging van de WOZ-
waarde van een woning komt dit jaar uit op 15%. 
De exacte waardeontwikkeling kan echter per 
wijk, buurt of woning afwijken van het gemid-
delde. Recente berichten over de woningmarkt 
laten zien dat de gemiddelde verkoopprijs van 
woningen de afgelopen maanden stabiliseert of 
zelfs licht daalt. Deze ontwikkeling is niet terug 
te zien in de WOZ-waarde 2023. Dit komt 
doordat voor de WOZ-waarde 2023 gemeen-
ten moeten kijken naar de marktontwikkeling 
in 2021 (de periode tussen 1 januari 2021 en 1 
januari 2022).

Uitgangspunt voor de opbrengst van de OZB 
2023 is dat deze stijgt met het inflatieper-
centage van 2,8%. Bij het bepalen van de 
OZB-tarieven is rekening gehouden met de 
verwachte marktontwikkeling zodat de totale 
opbrengst ongeveer stijgt met het inflatieper-
centage. Gevolg van de stijging van de gemid-
delde WOZ-waarde van woningen, is dat het 
OZB-tarief voor woningen is gedaald.

WOZ-waarde controleren
De WOZ-waarde is de marktwaarde van een 
gebouw of perceel op de waardepeildatum (1 
januari 2022). In het taxatieverslag ziet u hoe 
de taxatie is opgebouwd en welke gegevens 
wij gebruiken voor de bepaling van de WOZ-
waarde. Via vught.nl/taxatieverslag-woz kunt 
u uw taxatieverslag downloaden. Op vught.nl/
belastingen vindt u tevens uitgebreide uitleg 
hoe de WOZ-waarde tot stand komt en de 
antwoorden op de meest gestelde vragen.

Berichtenbox MijnOverheid
Bent u aangemeld bij de Berichtenbox van 
MijnOverheid, dan ontvangt u het aanslagbiljet 
uitsluitend digitaal in de Berichtenbox en niet 
meer op papier. U kunt zelf instellen dat u een 
e-mail krijgt als u digitale post ontvangt in de 
Berichtenbox. Dan krijgt u vóór de dagtekening 
van het aanslagbiljet een melding dat de aanslag 
in MijnOverheid klaar staat. Wilt u volgend 
jaar ook uw aanslagbiljet digitaal ontvangen? 
Ga naar www.mijnoverheid.nl om u aan te 
melden of de instellingen te wijzigen. Let op! 
Medewerkers van de gemeente Vught kunnen 
uw instellingen in MijnOverheid niet wijzigen 
of inzien.

Wat als u eind februari nog geen WOZ-
waarde en aanslag OZB 2023 ontvangt?
De gemeente Vught heeft nog niet voor alle 
onroerende zaken de WOZ-waarde en aanslag 
2023 gereed. Ontvangt u eind februari nog 
geen WOZ-waarde en aanslag OZB 2023 en 
staat deze ook niet klaar in de Berichtenbox 
van MijnOverheid, dan betekent dit dat de 
gemeente nog bezig is met de taxatie van uw 
object. Deze werkzaamheden zal de gemeente 
in de 1e helft van 2023 zover mogelijk afronden, 
waarna de WOZ-waarde en aanslag alsnog aan 
u wordt bekend gemaakt.

Zelf online regelen
Via de digitale belastingbalie op vught.nl/belas-
tingen kunt u de volgende zaken regelen:
•  De WOZ-waarde en het taxatieverslag van 

uw pand bekijken.
• Het aanslagbiljet downloaden.
•  Bezwaar maken tegen uw aanslag en/of WOZ-

waarde.
•  Automatische incasso aanvragen, wijzigen of 

stopzetten.

Ook vindt u op vught.nl/belastingen veel infor-
matie en het antwoord op de meest gestelde 
vragen. Bij vragen zijn wij tussen 9.00 uur en 
12.30 uur telefonisch bereikbaar via 073 65 80 
680 of via woz@vught.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. 

Helpt u mee?
EEN EERBETOON VOOR DE VUGHTSE OUD KNIL 
MILITAIREN

De Molukse gemeenschap in Vught is onlosma-
kelijk verbonden met de Vughtse samenleving 
en onze naoorlogse geschiedenis. Maar voor-
dat de Molukkers in 1951 naar Nederland en 
Vught kwamen, beleefden zij hun eigen bijzon-
dere geschiedenis als militairen in het Koninklijk 
Nederlands-Indisch leger (KNIL), die zich inzet-
ten voor het Koninkrijk. 

Speciale status
Veel ‘Vughtse’ oud-KNIL militairen hebben hun 
laatste rustplaats op de algemene begraaf-
plaats in Vught. De gemeente wil – samen met 
enkele vertegenwoordigers van onze Molukse 
gemeenschap – onderzoeken of we deze gra-
ven een speciale status kunnen geven. Ook is 
het denkbaar dat we voorzien in een plaquette 
of informatiebord met inlichtingen over de gra-
ven, historie en inspanningen van de Molukkers 
in dienst van de Nederlandse staat. Daarmee 
zou de betekenis van de graven en de verhalen 
die erbij horen voor meer mensen toegankelijk 
en betekenisvol worden.   

Molukse inwoners: we nodigen u uit
Het spreekt vanzelf dat we bij het maken van 
een plan graag een beroep doen op u, leden 
van de Molukse gemeenschap en nabestaanden 
van de KNIL militairen die in 1951 naar Vught 
kwamen. 
Daarom verzoeken wij u om maximaal drie 
vertegenwoordigers uit uw midden te kiezen 
om deel te nemen aan onze werkgroep. Deze 
werkgroep brengt de behoeften en mogelijk-
heden in kaart. Daarna leggen we een voorstel 
voor aan het gemeentebestuur dat een besluit 
neemt. 

Helpt u mee? Meld u aan
Hebt u een Molukse achtergrond en wilt u 
meedenken over status en eerbetoon voor de 
oud KNIL militairen op de algemene begraaf-
plaats? Stuurt u dan een e-mail naar: r.van.
bragt@vught.nl en meld u aan. Op korte ter-
mijn ontvangt u dan een uitnodiging voor een 
eerste gesprek met onze medewerkers.   

Op onze algemene begraafplaats aan de St.-Elisabethstraat in Vught bevindt zich een 
aantal graven van Molukse oud KNIL militairen. Deze veteranen van het Koninklijk 
Nederlands-Indisch Leger zijn in 1951, met hun gezinnen, naar Vught gekomen. Samen 
met enkele leden van de Molukse gemeenschap in Vught, willen we onderzoeken of we 
deze bijzondere graven een bepaalde status kunnen geven. Bent u lid van de Molukse 
gemeenschap en wilt u ons helpen? Dan nodigen we u van harte uit. 

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 uur 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.  
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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.

Vliertstraat – Rioleringswerkzaamheden
t/m 28 februari 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.

Vliertstraat t.h.v. huisnr. 24 – 
Takelwerkzaamheden – 27 februari 11:00 
– 14:00 uur 2023
•  Vliertstraat afgesloten voor doorgaand ver-

keer t.h.v. huisnr. 24.
•  Tussen 11:00 uur en 14:00 uur.

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.

Tunnelbak N65 – Reparatiewerkzaam-
heden RWS – Zaterdag 4 maart t/m 
maandag 6 maart 2023 
Reparatiewerkzaamheden RWS
•  Tunnelbak N65 richting Utrecht afgesloten 

voor al het verkeer.
•  Vanaf zaterdag 4 maart 21:00 uur t/m maan-
dag 6 maart 05:00 uur.

•  Verkeer wordt omgeleid.

Boslaan – Kappen bomen – 6 t/m 8 
maart 2023
•  Boslaan tussen Loonsebaan en Snippenlaantje 

verkeershinder i.v.m. kappen bomen.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
• Woningen blijven bereikbaar.

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.

WEGWERKZAAMHEDEN

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN 
WATERSCHAP
Woensdag 15 maart

Brabant is een mooie provincie waar het goed wonen, werken en recreëren is. Om dit in de 
toekomst te behouden, moeten er keuzes gemaakt worden. Door te stemmen hebt u invloed 
op de keuzes die de provincie Noord-Brabant in uw omgeving maakt.

Als u gaat stemmen voor de Provinciale Staten, dan hebt u ook invloed op de samenstelling 
van de Eerste Kamer. De leden van de Provinciale Staten kiezen in mei de leden van de Eerste 
Kamer. Zo telt uw stem dus dubbel. Stem woensdag 15 maart 2023 op een kandidaat van de 
partij die u het meest geschikt vindt en kies voor Brabant!

Meer informatie over de provincie en verkiezingen vindt u op: brabant.nl/verkiezingen. Vanaf 
half februari staat ook de Stemwijzer online. Met deze stemhulp kun u uw politieke voorkeur 
bepalen.

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u, als u 18 jaar of ouder bent en de Nederlandse 
identiteit hebt, stemmen voor Provinciale Staten van Noord-Brabant én het alge-
meen bestuur van Waterschap De Dommel of waterschap Aa en Maas, afhankelijk 
van het waterschap waar u toe behoort. Met uw stem bepaalt u mee wie de nieuwe 
bestuurders worden van zowel de provincie als het waterschap. Zo hebt u invloed 
op de keuzes die zij ook in uw woon- en leefomgeving maken. 

STEMPAS 
Verkiezingen Provinciale Staten en waterschap

U kunt twee dingen doen:

•  Kom langs op het Vughtse gemeentekantoor tussen 09.00 en 12.30 uur zonder afspraak (tot 
dinsdag 14 maart 12.00 uur). Buiten deze openingstijden kan het alleen op afspraak. Neem 
uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee. U krijgt dan een nieuwe stempas. 

•  Download het formulier op vught.nl/verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschap, print het 
uit en vul het in. Stuur het op of geef het af bij het gemeentekantoor. Zorg ervoor dat het 
ingevulde formulier uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 in het bezit is van de gemeente. 

Vindt u uw oude stempas weer terug? Deze kunt u weggooien, want die is niet meer geldig 
als u een nieuwe hebt aangevraagd.

Iedereen die op woensdag 15 maart mag stemmen, heeft inmiddels een stempas 
ontvangen. Deze stempas hebt u nodig om te kunnen stemmen. Woonde u op 30 
januari 2023 in Vught, Cromvoirt of Helvoirt en hebt u geen stempas ontvangen? 
Of bent u de stempas kwijt?

BRABANTSE STEMHULPEN ADVISEREN BIJ 
MAKEN VAN STEMKEUZE

Met stellingen over lokale thema’s krijgt u als kiezer snel inzicht in partijstandpunten. De lokale 
partijen lichten hun standpunten aan de hand van de stellingen toe.  

Lokale thema’s
De beide stemhulpen geven inzicht in welke thema’s er in Brabant spelen. En welke plannen 
de politieke partijen voor Noord-Brabant hebben. Door de stellingen in de stemhulpen kunt 
u zien op welke thema’s de partijen van mening verschillen. Op deze manier weet u wat er te 
kiezen valt voor de provincie.

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Om de inwoners van de 
provincie Noord-Brabant te helpen bij het maken van hun stemkeuze zijn er 2 
stemhulpen beschikbaar: StemWijzer en MijnStem.

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 staten verkiezing 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 stem-
men. 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 verkie-
zingen@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. 

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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘KLOOSTERGOED THERESIA TE VUGHT’
Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Kloostergoed Theresia te Vught’ met bijlagen en het ontwerpbesluit hogere waarden vanaf 
donderdag 2 maart 2023 tot en met woensdag 12 april 2023 ter inzage ligt. 

Doel bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel van het voormalige kloostergoed Theresia, 
in de zuidoostelijke oksel van de kruising Vijverbosweg en Jagersboschlaan in Vught. Het bestem-
mingsplan maakt de ontwikkeling van maximaal 156 woningen en een maatschappelijke voorzie-
ning in een landschappelijke context mogelijk.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan bekijken
U kunt van donderdag 2 maart 2023 tot en met woensdag 12 april 2023 het ontwerp-bestem-
mingsplan met bijlagen en het ontwerpbesluit hogere waarden bekijken:
•  Via internet (www.vught.nl, www.officielebekendmakingen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
onder ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPKloosTheresia-ON01;

•  Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in 
Vught. Tegen betaling zijn afschriften van de ter inzage liggende stukken verkrijgbaar. 

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

Perceel B 9751 plantsoen  Kappen van een ziek meelbes  Z23-259982
t.h.v. Repelweg 135 Vught 
Obrechtsingel 9 Vught Uitbreiden en verbouwen woning Z23-259984
Groenewouddreef 2 Vught Realiseren aanbouw aan de achterzijde  Z23-259989
 van de woning 
Nieuwkuikseweg 11 a Helvoirt  Plaatsen van een schutting Z23-259990
Oude Rijksweg 30 a Helvoirt Realiseren van een in-/uitrit t.b.v.  Z23-260025
 nieuwbouw woning Torenakker 
Perceel I 2005 Loverensestraat  Permanent wonen op recreatiepark Z23-259993
3R202 Cromvoirt 
Perceel I 2005 Loverensestraat  Permanent wonen op recreatiepark Z23-259992
3R301 Cromvoirt 
Dokter Hoekstraat 1 Helvoirt Plaatsen van een erfscheiding met poort Z23-260062
Lekkerbeetjenlaan 88 Vught Plaatsen dakkapel aan de voor- en  Z23-260108
 achterzijde van de woning 
Esscheweg 44 Vught Uitbreiden aan de achterzijde van de woning  Z23-260111
 en maken van 2 doorbraken 

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Catharinastraat 9 Helvoirt Verbouwen van de woning en uitbreiding  Z23-258316
 eerste verdieping 
’t Hoog 3 Helvoirt Tijdelijke vergunning inrichting terrein Z22-256575

VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Eikenlaan 17 Vught Het realiseren van een vrijstaande woning Z23-258462
Vogelkerslaan 11 Vught Vergroten van twee dakkapellen aan de  Z23-259608
 voorzijde van deze bestaande woning 
Kampdijklaan 39 Vught Plaatsen van een dakkapel aan de zijkant van  Z22-257468
 de woning
Baron van Lyndenlaan 4 Vught Plaatsen van een schutting Z22-257655

INTREKKING AANVRAAG 
  
Omgevingsvergunning

Loonse Baan 6 Helvoirt Kappen van een eik Z22-256432

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
  
Esscheweg 209 Vught Veranderen van activiteiten Z22-252865
 
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.

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. 

RAADSVERGADERING
Donderdag 2 maart om 20.00 uur

HAMERSTUKKEN
•  Zienswijze Kadernota 2024 Brabants 

Historisch Informatie Centrum (BHIC)
•  Zienswijze Kadernota 2024 Omgevingsdienst 

Brabant-Noord (ODBN)
•  Zienswijze Kadernota 2024 Veiligheidsregio 

Brabant-Noord (VRBN)
•  Zienswijze Kadernota 2024 GGD Hart voor 

Brabant 
•  Subsidie voor niet gesprongen explosieven 

2022
•  Uitvraag ontwerp en goedkeuring voor-

schot verbinding tussen station en Nationaal 
Monument Kamp Vught

•  Vaststellen Welstandsnota Helvoirt, gemeente 
Vught, beeldkwaliteitsplannen, typologieplan-
nen en overige bijlagen

• Vaststellen fractievergoedingen 2022 
•  Instellen onderzoekscommissie geloofsbrie-

ven benoeming raadslid 

BESPREEKSTUKKEN
•  Zienswijze Centrumregeling Jeugdhulp 

Noordoost Brabant
•  Business-case sociaal cultureel centrum De 

Speeldoos
•  Participatie in het uitvoeringsplan energieneu-

traal Helvoirt

Tijdens deze raadsvergadering neemt mevrouw 
E.F.M. Schellekens afscheid als raadslid en wordt 
haar opvolger geïnstalleerd. 

De conceptagenda en bijbehorende vergader-
stukken zijn te raadplegen in de vergaderka-
lender 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.

Op donderdag 2 maart 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. 


