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HAAL GRATIS EEN AFVALGRIJPER OP
Samen houden we Vught schoon
In het voorjaar hebben we 750 grijpers uitgedeeld voor de Landelijke Opschoondag.
Omdat dit een groot succes was, houden we op zaterdag 18 september een nieuwe
opschoondag. Die dag is World Cleanup Day. Tijdens deze wereldwijde opruimactie
geven we samen met ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt. Het
doel is het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval! We delen daarom weer gratis 250
afvalgrijpers uit. Hebt u thuis nog een grijper liggen van de vorige actie? Haal deze uit
de kast en ruim zoveel mogelijk zwerfafval op tijdens uw wandeling.
Samen gaan we het zwerfafval te lijf. Wilt u uw
straat, speeltuin, park of plantsoen schoonhouden? Haal dan gratis een afvalgrijper op bij één
van de volgende locaties:
- Vanaf maandag 13 september t/m vrijdag
17 september tijdens openingstijden op het
gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1
- Op dinsdag 14 en donderdag 16 september
tussen 8.30-12.30 uur bij Beheer Openbare
Ruimte, Kettingweg 7b

afvalgrijper naar communicatie@vught.nl. De
winnende foto plaatsen we in het Klaverblad
en op Social Media van de gemeente Vught en
wint de prijs.

Stop het zwerfafval in de speciale bedrukte
afvalzakken die u bij de afvalgrijper krijgt. Via
de Mijngemeente app kunt u aangeven waar
uw volle zwerfafvalzak opgehaald kan worden.
U kunt dit ook telefonisch doorgeven via 073
65 80 680
U mag de afvalgrijper natuurlijk houden om
vaker zwerfafval op te ruimen. Doet u niets
meer met de afvalgrijper? Lever deze dan weer
in bij Beheer Openbare Ruimte, Kettingweg 7b
of op het gemeentekantoor. Dan kunnen we
iemand anders er blij mee maken. En natuurlijk
geldt op=op.
Prijsvraag
Ook dit keer maakt u kans op een mooie prijs!
Stuur uw leukste foto van uw zwerfafval en de

JEUGD AKTIEF 2021
Een succesvolle corona-proof editie
Jeugd Aktief 2021 vond dit jaar in aangepaste vorm plaats. De Vughtse jeugdweek met
als thema: ‘Jeugd Aktief op camping Zeldenrust’ startte op zaterdag 28 augustus voor
de groepen 5/6 en 7/8 en op 1 september
voor de groepen 1/2 en 3/4. Door het
scheiden van de groepen, waren er op het
terrein minder kinderen tegelijk aanwezig. Ook de ouders werden verzocht niet
op het terrein aanwezig te zijn. Aan deze
corona-proof editie deden 1100 kinderen
en 450 vrijwilligers mee.
Wethouder van de Ven: ‘De jeugdweek is een
populair, gevarieerd en kleurrijk spelspektakel
voor kinderen uit het Vughtse basisonderwijs.
En dat kon je wel zien aan alle aanwezige kinderen en de vele vrijwilligers. Zonder de inzet
van vrijwilligers kunnen dit soort evenementen,
zoals Jeugd Aktief, niet plaatsvinden. Dank jullie
wel.’

08 - 09 - 2021

SJORS SPORTIEF/CREATIEF BOEKJE
We gaan weer sjorsen!
Deze week ontvangen alle basisschoolkinderen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt het
inmiddels wel bekende Sjors Sportief Sjors Creatief boekje. In het boekje staan creatieve, educatieve en sportieve activiteiten. Kinderen kunnen zich aanmelden bij een
activiteit en zo kennismaken met een sport, cultuurlessen, een vereniging of een creatieve activiteit.
Schrijf je in vanaf 9 september!
Altijd al eens een tennisles willen proberen?
Zin om een instrument te bespelen? Ben jij
een dansliefhebber? Of onderzoek je liever je
sportieve skills bij de voetbalclub of atletiekvereniging? Dan is dit je kans! Op donderdag
9 september om 15.00 uur vindt de kick-off
plaats en kun je je inschrijven voor die gave
activiteiten. Doe dit snel, want vol is vol! Om in
te schrijven ga je naar
www.vughtbeweegt.nl. Op dit platform staan
ook activiteiten voor jongeren, volwassenen en
senioren. Dus voor iedereen de moeite waard
om er eens een kijkje te nemen.

SPORTKLEDING WEGGEEFBEURS

Vrijdag 10 september van 20.00 tot 21.00 uur
Na het grote succes in 2018 en 2019, organiseren MOVE Vught, Welzijn Vught,
Kernteam Bestaanszekerheid Vught en verschillende betrokken vrijwilligers ook dit
jaar weer een Weggeefbeurs. Kunt u sportkleding gebruiken? Dan bent u op vrijdag
10 september van harte welkom bij Jeugd-en Jongerencentrum Elzenburg om gratis
geschikte kleding, schoenen en attributen uit te zoeken en mee te nemen.
Waar en wanneer?
Datum en tijd:
Vrijdag 10 september van 20.00 tot 21.00 uur
Plaats:
Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, Lidwinastraat 12C in Vught
Voor wie:
Alle inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt die het kunnen gebruiken
Voorafgaand aan dit moment vindt er een inloopmoment plaats voor genodigden. Zij ontvangen
binnenkort een speciale VIP uitnodiging via de instanties die deze mensen in beeld hebben.

WEGWERKZAAMHEDEN
De Gijzel – Rioleringswerkzaamheden - 6
september tot 1 oktober
• De Gijzel is tot 1 oktober gestremd tussen
huisno. 20 en 28.
• Verkeer wordt omgeleid.
Reutsedijk / Kampdijklaan – Rioleringswerkzaamheden - 30 augustus t/m
9 oktober
• Reutsedijk / Kampdijklaan is ter hoogte
van het rioolgemaal tot en met 9 oktober
gestremd voor voetgangers en fietsers.
• Het bedrijf Van den Heuvel gaat de persleiding
vervangen tussen Rioolgemaal Vught tot aan
het Drongelens kanaal.
• Als gevolg van de werkzaamheden is er plaatselijk overlast voor fietsers en voetgangers.
• Er is een omleiding ingesteld.

21 september is de Deutersebrug over het
Drongelenskanaal afgesloten.
• Verkeer wordt omgeleid.
Spoorwegovergangen gemeente Vught 13 t/m 17 september
•Van 13 september 7.30 uur t/m 17 september
16.00 uur werkt ProRail aan de spoorwegovergangen in de gemeente Vught.
• Als gevolg van de werkzaamheden is er plaatselijk overlast.
Laagstraat - Asfalteren rijweg 15 september
• Op 15 september worden asfaltteringswerkzaamheden uitgevoerd in de Laagstraat vanaf
rotonde Parklaan-Kettingweg-De Schakel richting de Repelweg.
• Dit gedeelte van de rijweg is afgesloten op
woensdag 15 september van 06.00 tot 20.00
uur.
• Aan de rotonde Parklaan-Kettingweg-De
Schakel zelf worden geen werkzaamheden uitgevoerd. De industrieterreinen en de toegang
naar Zorgpark Voorburg blijven bereikbaar.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de
Repelweg, Molenstraat en Industrieweg.

A65 – werkzaamheden spoortunnel - 10
tot 13 september
• Van 10 september 21:00 uur tot 13 september
05:00 is de rijbaan van de A65 richting ’s-Hertogenbosch afgesloten tussen het kruispunt
Kennedylaan en knooppunt Vught.
Den Hoek – Nutswerkzaamheden - 20
• Het bedrijf ViaOptimum gaat werkzaamheden
t/m 29 september
verrichten in de spoortunnel.
• Den Hoek is van 20 t/m 29 september tij• Verkeer wordt omgeleid.
dens de werkzaamheden afgesloten tussen
Lindelaan en Stationsweg.
St.-Lambertusstraat Cromvoirt –
Rioleringswerkzaamheden –
Rotonde Postweg Heunweg - 4 oktober
13 september
tot 20 november
• Vanwege het maken van een rioolaansluiting • Van 4 oktober 5.00 uur tot 20 november 21.00
thv no. 114 wordt op maandag 13 september
uur wordt Rotonde Postweg afgesloten voor
van 9.00 tot 16.00 uur de St.-Lambertusstraat
wegverkeer.
afgesloten.
• Verkeer wordt omgeleid middels omleidingen.
• Verkeer wordt omgeleid.
• Hotel Van der Valk is voor gasten en leveranciers bereikbaar vanaf de Randweg.
Deutersestraat - Werkzaamheden brug - • Fietsers en voetgangers maken gebruik van
Door een brand in het clubhuis een paar maanden geleden en door corona, heeft Jeugd Aktief het momen- 14 t/m 16 september en 20 en
de nieuwe brug over de Postweg.
teel financieel niet breed. Daarom gaat Jeugd Aktief een crowdfunding opstarten.
21 september
Foto: Team paparazzi Jeugd Aktief
• Van 14 t/m 16 september en op 20 en

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

GROENE WEETKEET VAN BRABANT WOONT
SLIM IN VUGHT!
Voor vragen over verduurzaming woning en
energiebesparende maatregelen

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
Omgevingsvergunning

Gemeente Vught wil graag een klimaat neutrale gemeente worden. Dat kunnen ze
alleen samen met u bereiken. Informatievoorziening is daarin heel belangrijk. Daarom
staat de Groene Weetkeet van energieloket, Brabant Woont Slim, de komende weken
voor u klaar om te informeren, enthousiasmeren en houvast te bieden. U bent van
harte welkom om langs te komen.

Molenstraat 13 Vught
Jan van Speykstraat 14 A te Vught
Kerkstraat 24 Helvoirt
Jagersweg 19 Vught
Broekwal 54 Helvoirt
Taalstraat 165 Vught
Raamweg 1 te Vught

plaatsen van een nokverhoging en dakkapel
aanleggen van een in-/uitrit
renoveren en uitbreiden van de woning
plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde van de woning
verbouwen van een bedrijfsruimte naar
twee appartementen
verbouwen aanbouw met toevoeging
tuinkamer
plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning

OV20211314
OV20211315
OV20211316
OV20211317
OV20211318
OV20211319
OV20211320

Sloopmelding
Klein Brabant 36 Vught
Van Beurdenstraat 8 te Vught

saneren van asbestbronnen
saneren asbestbron

SM20217080
SM20217078

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
Eekhoornbos 5 Helvoirt
Spechtbos 11 Helvoirt
Mastdammenhoeve 28 Vught

bouwen carport
plaatsen aanbouw woning
plaatsen van een schutting en
fietsenstalling zijkant woning

OV20211257
OV20211256
OV20211261

VERLEENDE VERGUNNINGEN
In de Groene WeetKeet zijn adviseurs aanwezig van energiecoöperatie VET-Vught en energiecoöperatie HOT die u als inwoner helpen bij prangende vragen over het verduurzamen van uw
woning óf om u wegwijs te maken in kleine energiebesparende maatregelen. Ook als u in een
oriënterende fase zit, is de WeetKeet interessant.
Waar en wanneer?
De Groene Weetkeet is:
- Op 23 september van 13:00
- Op 25 september van 09:00
- Op 25 september van 13:30
- Op 30 september van 13:00

tot
tot
tot
tot

16:30
12:30
17:00
16:30

te
te
te
te

vinden
vinden
vinden
vinden

op de weekmarkt van Vught (Moleneindplein);
bij de Coop in Cromvoirt;
bij de Petrus in Vught;
op de weekmarkt van Helvoirt.

Quiz
Door deel te nemen aan de duurzaamheidsquiz van de Groene WeetKeet maakt u kans op een
energie-advies ter waarde van €350,-!

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT

Omgevingsvergunning
Percelen L4142, L 4144 en L4232
Ranonkelstraat 10 Vught
Perceel: D.04880 Wolfskamerweg
t.o. Willaertsingel 5 Vught
Jagersweg 11 Vught
John F. Kennedylaan 31 Vught
Lange Pad 5 Helvoirt
Evenementenvergunning
Boslaan (IJzeren Man)
Deutersesetraat 39B
(Bernardus Golf)

Peperstraat 1A

De volgende plannen liggen ter inzage:
• U vindt alle informatie over de plannen,
• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’ (tot 1 april
gebieden en de procedure op
2022)
www.officielebekendmakingen.nl,
• Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
www.vught.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
‘Parapluplan kamerverhuur Vught’ (van don- • Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
derdag 26 augustus t/m donderdag 7 oktober)
inzien op het gemeentekantoor.
• Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan • Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
‘Esschestraat-van Rijckevorselstraat Vught’
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
(van donderdag 26 augustus t/m donderdag
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
7 oktober)
65 80 680.
• Ontwerpwijzigingsplan ‘Molenven’ (van donderdag 26 augustus t/m woensdag 6 oktober)
VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

Verschillende overwegen

10-07-1984

03-09-2021

Gementweg 4
(evenemententerrein
Eten bij de boer)
Deutersesetraat 39B (evenemenenterrein Bernardus Golf

AP20210180

Uitschrijving wegens
vertrek naar
Onbekend

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële publicatie kunt u vinden
op www.officielebekendmakingen.nl

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.

Turco’s Kebab

AP20210161

gedeeltelijke afsluiting i.v.m.
werkzaamheden tussen 13 en
17 september tussen 07.30 en 16.00 uur

AP20210135

Eten bij de boer van 11 t/m
DH20210020
12 september 2021 van 10.00 tot 17.00 uur
Dutch Open van 16 t/m 19 september
van 07.00 tot 23.00 uur

AP20210180

AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Michiel de Ruyterweg 25
Maarten Trompstraat 16h

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

AP20210226

ONTHEFFING ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET

De onderstaande personen wonen niet meer op het vermelde adres. Daarom zijn zij niet langer
op dit adres ingeschreven.
Datum besluit

Swim to Fight cancer op 12 september
van 11.30 tot 18.00 uur
Dutch Open van 16 t/m 19 september
van 07.00 tot 23.00 uur

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

Geboortedatum

uitbreiden van de woning aan de achterzijde OV20211283
uitbreiding van de verdieping met dwarskap OV20211199
bouwen van een carport
OV20211282

Exploitatievergunning

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.

Naam
en voorletters
Moonen, B.

plaatsen erfafscheidingen
OV20211251
vervangen tussenmuur door dragende balk OV20211234
kappen van een dode Treurwilg
OV20211259

Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats
voor het parkeren van de personenauto
van de bewoner
Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats
voor het parkeren van de personenauto
van de bewoner

GP20210016
GP20210009

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

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.
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.

Gemeente Vught

@Vught

@gemeentevught

