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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 mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

Snel en eenvoudig melden
Melden kan via www.vught.nl of telefonisch, maar nog sneller via de gemeente app. Een foto van 
de situatie en een korte heldere omschrijving zijn genoeg. Hebben we een melding ontvangen, dan 
gaan we er snel mee aan de slag. 

MijnGemeente app downloaden
De app is geschikt voor smartphones en tablets die werken op basis van iOS of Android. De iOS 
versie is te downloaden in de Appstore, de Android versie via de Google Playstore. Na het instal-
leren van de MijnGemeente app geeft u aan dat het om de gemeente Vught gaat. Samen maken we 
Vught mooier.

Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat is niet alleen vervelend, 
maar kan zelfs gevaarlijk zijn. Dit geldt ook voor een geblokkeerde of te smalle door-
gang en een te steile rolstoelhelling. Het is daarom belangrijk dat u dit bij ons meldt. Valt 
u iets op in de openbare ruimte? Meld dit dan snel en eenvoudig via de ‘MijnGemeente’ 
app. Zo houden we Vught schoon, veilig, mooi en toegankelijk. Dat wilt u toch ook?

Een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal?
SNELLER MELDINGEN DOEN MET DE 
GEMEENTE APP

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
•  Omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit 
‘golfbaan Cromvoirt’ 

•  Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bestevaer 
te Vught’ 

•  Bestemmingsplan ‘Nieuwkuikseweg 5 en 5a 
te Helvoirt’ 

•  Voorbereiding nieuw bestemmingsplan 
‘Kom Helvoirt’ (m.u.v. ruimtelijkeplannen.nl)

• Bestemmingsplan ‘Broekwal 18 te Helvoirt’ 
• Wijzigingsplan ‘Deutersestraat 28’

•  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.

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT 
Veel van onze dienstverlening verloopt digitaal, maar soms hoort er een bezoek aan het gemeen-
tekantoor bij. 

• Kom naar het gemeentekantoor als dit echt noodzakelijk is en kom alleen.
•  Hebt u een afspraak bij de gemeente Vught maar hebt u klachten als verkoudheid, hoesten of 

koorts? Dan vragen wij u om de afspraak af te zeggen en een nieuwe afspraak in te plannen.

Vught is één van de weinige gemeenten waar 
het glas nog huis-aan-huis werd opgehaald. De 
Afvalstoffendienst heeft het dringende advies 
gekregen om ermee te stoppen. Het inzamelen 
van het glas is zwaar werk en arbo-technisch 
niet meer verwantwoord. Bovendien is er een 
reëel gevaar voor verwondingen door gebro-
ken glas en kan er gehoorschade optreden bij 
het ledigen.

Beter voor recycling
Ook voor wat betreft de recycling is de huis-
aan-huisinzameling van glas minder goed. De 
diverse kleuren glas zitten bij elkaar en wor-
den niet, zoals bij goed gebruik van de glasbak, 
gescheiden. De glasbak is dus beter voor het 
milieu.

Extra bakken; vaker geleegd
De glasbakken worden vaker geleegd. Bovendien 
zijn er twee glasbakken bijgekomen: één in de 
Kettingweg en een andere op de parkeerplaats 
bij ‘Het Kwartier’ in Stadhouderspark. Samen 
met de Afvalstoffendienst kijken we de eerste 
maanden of er zo voldoende glasbakken in 
Vught staan. 

Kosten
Aan de kosten voor de afvalstoffenheffing 
verandert dit jaar niets. Vooruitlopend op de 
verandering, zijn de totale kosten al verminderd 
met de inzamelkosten voor glas.   

Glaskrat
Bewoners die hun glaskrat niet willen bewa-
ren, mogen hun kratje gratis inleveren op de 
milieustraat.

Sinds 1 augustus is de gemeente Vught gestopt met de huis-aan-huisinzameling van 
glas. De Afvalstoffendienst haalt geen glas meer op in Cromvoirt en Vught. U kunt uw 
glasafval voortaan kwijt in de glasbakken die in Vught, Cromvoirt en Helvoirt staan. In 
Helvoirt brengen de inwoners hun glas al zelf naar de glasbak. Voor hen verandert er 
niets.

VUGHT STOPT MET HET INZAMELEN VAN 
GLAS AAN HUIS

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT 
Wandelt u mee?
Wilt u meedoen aan een historische wandeling? 
Meld u dan aan via Liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl. 
U bepaalt samen met Liesbeth de datum en tijd. 
Hebt u een verzoek voor een bepaald tijdstip? 
Geef dit dan bij uw aanmelding aan.

De wandelgroep bestaat uit maximaal 15 per-
sonen. De kosten bedragen € 7,- per persoon. 
De opbrengst gaat naar de Heijmstichting. 
Deze Stichting biedt financiële hulp aan oude-
ren in Vught.

Kampdijklaan
•  Van 2 t/m 4 augustus is de Kampdijkbrug over 

het Drongelens Kanaal afgesloten.
• Verkeer wordt omgeleid.

Torenstraat (Helvoirt) t/m 6 augustus
•  De Torenstraat (Helvoirt) is afgesloten tussen 

huisnummer 4c en de Stationsweg. 
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
•  Den Hoek (tussen Lindelaan en Stationsweg) 

en de Stationstraat zijn tijdelijk ingericht 
als éénrichtingverkeer. Verkeer vanaf de 
Helvoirtsestraat kan via de Stationstraat rich-
ting Den Hoek en Lindelaan. Verkeer in de 
andere richting wordt omgeleid.

Michiel de Ruyterweg t/m 6 augustus
•  De Michiel de Ruyterweg is afgesloten tussen 

de M. Trompstraat en Bestevaer.

•  Verkeer richting Bestevaer wordt omgeleid via 
de M. Trompstraat en Esschestraat.

Rouppe van der Voortlaan t/m 
13 augustus
•  De Rouppe van der Voortlaan is gestremd ter 

hoogte van de Obrechtsingel. 
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
.
Laagstraat 15 september

•  De Laagstraat is op woensdag 15 september 
van 06.00 tot 20.00 uur gestremd tussen de 
rotonde De Ketting – De Schakel – Parklaan 
en de Repelweg.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid

Deutersestraat 20 en 21 september
•  Op 20 en 21 september is de Deutersebrug 

over het Drongelens Kanaal afgesloten.
• Verkeer wordt omgeleid. 

WEGWERKZAAMHEDEN
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BOUWEN EN WONEN

WELSTAND
Een gemeenteambtenaar toets de aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen en 
monumenten die voldoen aan de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. Andere aanvragen toetst 
de Welstandscommissie in zijn openbare vergaderingen op elke maandagmiddag in de oneven 
kalenderweken. U vindt de agenda voor de vergadering op www.vught.nl. De commissie vergadert 
in het gemeentekantoor. Voor meer informatie belt u het secretariaat van de Welstandscommissie: 
073 65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag van 9.00 
tot 12.30 uur.

INGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsvergunning

Lange Pad 5, Helvoirt Bouwen van een carport OV20211282
Jagersweg 11, Vught Uitbreiden achterzijde woning  OV20211283
Perceel I 1741 en 1713 thv  Bouwen van woning en het aanleggen OV20211284
Achterstraat 21/21a, Cromvoirt van een in-/uitrit 
Perceel tegenover  Aanleg van 2 padelbanen ter vervanging OV20211285
Loverensestraat 11, Cromvoirt van de tennisbaan 
Eikenheuveldreef 14, Vught Kappen van een ceder OV20211286
Raamweg 20, Vught Plaatsen van een dakkapel aan de  OV20211287
 voor- en achterzijde van de woning 
Boslaan 21, Vught Realiseren van constructieve doorbraken OV20211288
Rembrandtlaan 44, Vught Plaatsen van een schutting en  OV20211289
 wijzigen uitweg 
 
SLOOPMELDINGEN

Klein Brabant 86, Vught Verwijderen asbesthoudende materialen SM20217066
Hoenderstraat 5a, Helvoirt Slopen dak van schuur/loods SM20217071
Laagstraat 1 t/m 17 Sloop voormalig zorgcomplex met  OV20217070
 meerdere gebouwen 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Helvoirtsestraat 3, Helvoirt Vernieuwen van kap op achterbouw,  OV20211172
 realiseren uitbouw, vervangen kozijnen 
St.-Lambertusstraat 77, Cromvoirt Bouwen schilhal en verwerkingsloods OV20211174
Van den Wijghaertstraat 1, Vught Bouwen garage met overkapping OV20211267
Perceel L 1078 Versterstraat  Kappen van een meelbes OV20211239
tussen huisnrs. 16-18, Vught 
Berkenheuveldreef 25, Vught Kappen 5 Amerikaanse eiken OV20211160
Perceel B 9653 Zonneheuvel- Kappen van een es OV20211206
straat thv nr. 2 het pad  

Officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Vught plaatsen we op 
www.officielebekendmakingen.nl. U vindt daar ook meer informatie over de inzageter-
mijn, zienswijze en de eventuele bezwaren 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 mail ontvangen? Stuur dan een bericht 
naar gemeente@vught.nl. Geef in deze 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.

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.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING

Omgevingsvergunning

Kampdijklaan 80, Vught Uitbreiden terras OV20211148
Boslaan 49, Vught Vervangen opslagloods OV20211165
Nieuwstraat 10, Vught Verbouwen en uitbreiden woning OV20211210

INTREKKING AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsvergunning

Spechtrand 6, Vught Plaatsen carport OV20211207

BESLUIT BUITEN BEHANDELING STELLEN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsvergunning

Helvoirtsestraat 6a, Helvoirt Bouwen historische brug over  OV20211084
 Raamse Loop 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl


