Informatiepagina van de gemeente Vught

MANTELZORGPLUIM 2021
Online aanvragen vanaf woensdag 1 september
Net als vorig jaar reikt de gemeente Vught, als blijk van waardering, Mantelzorgpluimen
uit aan mantelzorgers. De Mantelzorgpluim is vanaf vandaag, woensdag 1 september,
online aan te vragen door de zorgvrager. Dit is degene die de zorg krijgt.
De Mantelzorgpluim bestaat uit een VVV-bon. Er wordt één Mantelzorgpluim per adres (van zorgvrager) uitgegeven. Bent u zorgvrager en wilt u graag dat uw mantelzorger de Mantelzorgpluim
ontvangt? Dan kunt u deze vanaf vandaag, 1 september, online aanvragen via
https://wegwijsplus.vught.nl/mantelzorgpluim-2021
Vragen?
Voor vragen over de Mantelzorgpluim kunt u contact opnemen met Wegwijs+ via
wegwijs@vught.nl of via tel. 073 65 80 750.

CONTAINER OP STRAAT? VRAAG EEN
VERGUNNING AAN
Ook voor het plaatsen van voorwerpen op, langs en
boven de openbare weg
Gaat u binnenkort verbouwen of uw tuin opknappen?
En bent u van plan om bijvoorbeeld een container, een
bouwkeet of hijskraan te plaatsen op of aan de weg?
Dan hebt u een vergunning nodig. Ook voor het plaatsen van bijvoorbeeld een spandoek of elektriciteitskabel
boven de weg, bent u dit verplicht.

01 - 09 - 2021

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT

Woensdag 8 september in Woonzorgcentrum Theresia
Tijdens het GeheugenCafé vertelt Karin Willemsen over ‘Een andere kijk op dementie’.
Door haar persoonlijke ervaring heeft zij een andere kijk op dementie ontwikkeld. Door
dit te delen geeft zij mensen met dementie een stem.
In 2010 kreeg Karin zelf geheugenklachten, viel
een jaar uit in werk en werd uiteindelijk verdacht van een vroegtijdige dementie. Zij werd
onderzocht in het Alzheimercentrum.
De oorzaak van haar klachten bleek oplosbaar.
Ze herstelde en voelt zich nu rijk met de ervaring van binnenuit. Zij weet hoe het is om te
leven met een fors geheugenverlies, oriëntatie
problemen, mensen niet meer te herkennen, de
aandacht niet meer te kunnen verdelen. Hoe
de omgeving haar kon maken (ruimte geven)
en breken (overnemen, invullen). Deze ervaring

WEGWERKZAAMHEDEN
Hertoglaan 25 augustus t/m 3 september
• De Hertoglaan is t/m 3 september afgesloten
ter hoogte van huisno. 44

gaf haar de mogelijkheid een andere kijk op
dementie te ontwikkelen.
Vooraf aanmelden via e-mail
De lezing wordt gehouden inWoonzorgcentrum
Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught. Aanvang
is om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. Omdat er vanwege coronamaatregelen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
is, is deelname alleen mogelijk na aanmelding
via geheugencafevught@gmail.com. U krijgt een
bevestiging als u kunt komen.
De Esscheweg 7 september
• De Esscheweg is op 7 september van 07.00
tot 17.00 uur gestremd ter hoogte van de
Bergenshuizensestraat.
• Verkeer wordt omgeleid.
Deutersestraat 14 t/m 16 september en
20 en 21 september
• Van 14 t/m 16 september en op 20 en
21 september is de Deutersebrug over het
Drongelenskanaal afgesloten.
• Verkeer wordt omgeleid.

Maarten Trompstraat 30 augustus t/m
1 september
• Op de Maarten Trompstraat (tussen de M
de Ruijterweg en Esschestraat) worden t/m
1 september bestratingswerkzaamheden uit- Laagstraat 15 september
gevoerd.
• De Laagstraat is op woensdag 15 september
• De weg is niet afgesloten. De werkzaamheden
van 06.00 tot 20.00 uur gestremd tussen de
worden uitgevoerd met een halve wegafzetting.
rotonde De Ketting – De Schakel – Parklaan
• Verkeersregelaars begeleiden het verkeer.
en de Repelweg.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
De Gijzel 6 september tot 1 oktober
Den Hoek 20 t/m 29 september
Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat is niet alleen vervelend, • De Gijzel is van 6 september tot 1 oktober
gestremd tussen huisno. 20 en 28.
• Den Hoek is van 20 t/m 29 september tijmaar kan zelfs gevaarlijk zijn. Dit geldt ook voor een geblokkeerde of te smalle doordens de werkzaamheden afgesloten tussen
gang dan wel een te steile rolstoelhelling. Het is daarom belangrijk dat u dit bij ons • Verkeer wordt omgeleid.
Lindelaan en Stationsweg.
meldt. Valt u iets op in de openbare ruimte? Dan kunt u dit snel en eenvoudig melden
via de ‘MijnGemeente’ app. Een schoon, veilig, mooi en toegankelijk Vught dat willen we
graag zo houden. U toch ook?
Vraag de vergunning minimaal vier weken van te voren
aan. Kijk voor meer informatie op
www.vught.nl/voorwerp-plaatsen-op-aan-de-weg

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

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. Zodra wij een melding ontvangen, nemen we deze zo snel mogelijk in
behandeling.

MijnGemeente app downloaden
De app is ontwikkeld 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 installeren van de MijnGemeente app geeft
u aan dat het om de gemeente Vught gaat.
Samen maken we Vught mooier.

OP SLOT OF BUIT ERUIT
Doe altijd aangifte van auto-inbraak!
Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een
andere situatie die u niet vertrouwt? Onthoud of noteer dan zoveel mogelijk details en
bel meteen de politie via het algemeen telefoonnummer 0900-8844 of bij spoed via 112.
Ook kunt u geheel anoniem een melding maken bij de onafhankelijke stichting Meld
Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis).
Veilig, inbraakvrij Vught: Wat kunt u zelf doen?
• Parkeer uw auto op een goed verlichte plaats
• Laat geen waardevolle spullen achter in uw auto, ook niet verdekt
• Laat ook geen andere spullen, zoals een boodschappentas en kleding zichtbaar in de auto achter
• Sluit ramen, portieren en kofferbak goed af
• Registreer waardevolle bezittingen zoals de cd-speler, autotelefoon en dergelijke. Noteer de
gegevens
• Hebt u een draadloze sleutel, leg deze in huis in een blik

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT
Veel van onze dienstverlening verloopt digitaal, maar soms hoort er een bezoek aan het gemeentekantoor 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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
• Wijzigingsplan ‘Deutersestraat 28’
• Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
‘Paraplu kamerverhuur Vught’
• Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan
‘Esschestraat-van Rijckevorselstraat Vught’
• Ontwerpwijzigingsplan ‘Molenven’

• 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.

BOUWEN EN WONEN
WELSTAND
Aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen en monumenten die voldoen aan de sneltoetscriteria 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 vergadert 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 vrijdag tussen 9.00 en 17.00
uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
De Bréautélaan 31 Vught
Schilderstraatje 31 b Helvoirt
Lunettenlaan 102 D 1 Vught
Kerkstraat 44 Vught

plaatsen van een warmtepomp
kappen van een beuk
aanpassen gebouw C Lunettenkazerne,
wijziging gebruik kantoor naar legering
wijzigen van de voorgevel

OV20211310
OV20211311
OV20211312

slopen gedeelte gebouw i.v.m.
een interne aanpassing
saneren van asbestbron

SM20217074

OV20211313

Sloopmelding
Lunettenlaan 501 Vught
Molenrijnselaan 21 Vught

SM20217079

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

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Vught plaatsen we op
www.officielebekendmakingen.nl. U vindt daar ook meer informatie over de inzagetermijn, zienswijze en de eventuele bezwaren beroepsmogelijkheden.

Omgevingsvergunning
Torenstraat 46 Helvoirt
Perceel E 4368 thv
Jagersboschlaan Vught
Gementweg 5 Cromvoirt
Perceel A 633 Drongelens kanaal
Perceel A 633 Drongelens kanaal
Taalstraat 185 Vught

splitsen van perceel en bouwwerken
naar drie huisnummers
aanleggen van een in-/uitrit
verbreden van de bestaande in-/uitrit
vervangen bestaande asbestcement
persleiding
opslaan van grond, rijplaten, containers,
tijdelijke rioolpersleiding
verbouwen en uitbreiden van het
bestaande pand en het splitsen
naar 7 wooneenheden

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl

OV20211202
OV20211169
OV20211177
OV20211265
OV20211264
OV20211142

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 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.

Gemeente Vught

@Vught

@gemeentevught

