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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

Akse Media is op maandag 27 september gestart met het actualiseren van de redactionele adressen 
voor de aankomende gemeentegids Vught. Ze doen dit per mail of telefonisch.  

Wilt u met uw vereniging of non-profit organisatie opgenomen worden in de gemeentegids en 
staat u er nog niet in? Of wilt u een wijziging doorgeven? Geef dit dan uiterlijk vóór vrijdag 22 
oktober aan bij Akse Media:

* per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids Vught)
* schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Vught) Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Samen met de gemeente brengt Akse Media dit jaar weer de gemeentegids van Vught 
uit. Hierin vindt u praktische informatie over de gemeentelijke organisatie en over de 
diverse verenigingen, organisaties en instellingen die Vught rijk is. Verenigingen en non-
profit organisaties kunnen zich in de meeste gevallen gratis met hun adresgegevens in 
de gids laten opnemen.

EEN PLEKJE IN DE GEMEENTEGIDS?

Mkb ondernemingen bestaan uit maximaal 250 
(fte’s) werknemers met een maximale jaarom-
zet van 50 miljoen euro. De ondernemingen die 
voor deze regeling in aanmerking komen huren 
1 of meer bedrijfspanden of een bedrijfspand 
of ruimte daarin, én vallen niet onder de wet-
telijke energiebesparingsplicht. Dit betekent dat 
het bedrijfspand per jaar niet meer dan 25.000 
m3 aardgas (equivalent) en 50.000 kWh elek-
triciteit mag verbruiken. 

Energieadvies 
De regeling geeft subsidie voor advies over en 
ondersteuning bij het verduurzamen van het 
bedrijfspand of bedrijfsvoering. In dit advies 
staan de mogelijke energiebesparende- en ver-
duurzamingsmaatregelen (op het gebied van 
CO2-verlaging). Denk hierbij aan het aanbren-
gen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- 
glas. Of het toepassen van PV-zonnepanelen, 
zonneboilers, warmtepompen of andere 
energiezuinige installaties. Maar ook kleinere 
aanpassingen, zoals het aanbrengen van led-
verlichting. Of andere energiebesparings- of 
verduurzamingsmaatregelen voor bijvoorbeeld 
energiezuinige koeling, keukenapparatuur en 
ICT-apparatuur. Daarnaast kan het gaan om 
aanpassingen in overige onderdelen van de 
bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektri-
sche bestelwagens. 

Ondersteuning maatregelen
Naast het advies zelf kan ook subsidie wor-
den aangevraagd voor concrete begeleiding en 
ondersteuning bij het nemen van minimaal één 
van de maatregelen uit het energieadvies. Zo 

kan er hulp geboden worden bij het opstellen 
van een financieringsplan, een subsidieaanvraag 
voor een andere regeling of ondersteuning bij 
het opvragen van offertes voor het nemen van 
maatregelen. Voor de begeleiding van het uit-
voeren van een maatregel of het aanvragen van 
de SVM-regeling zelf kan ook subsidie worden 
aangevraagd.  

Subsidie aanvragen 
De subsidie voor het energieadvies én het 
ondersteuningstraject bedraagt 80% van de 
gemaakte kosten (excl. BTW) met een maxi-
mum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfs-
pand. Voor het energieadvies geldt een mini-
mum subsidiebedrag van € 400 en een maxi-
mum subsidiebedrag van € 750. De kosten van 
de maatregelen zelf komen niet in aanmerking 
voor deze subsidie. Wel kan ondersteuning 
worden geboden om subsidie voor andere 
regelingen aan te vragen.     

Deze regeling loop van 1 oktober 2021 tot 30 
september 2022. Om voor deze subsidie in aan-
merking te komen, moet u een bewijs kunnen 
overleggen dat u één of meerdere maatregelen 
uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft 
uitgevoerd. Aanvragen kan bij de Rijksdienst van 
Ondernemend Nederland (RVO).   

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie, uitleg en een 
stappenplan op de site van Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland 
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/svm

Veel ondernemers willen graag verduurzamen, maar hebben niet altijd de tijd en capa-
citeit om zich hierin te verdiepen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen 
vanaf oktober 2021 subsidie aanvragen voor steun bij het verduurzamen van hun bedrijf. 
De overheid heeft €28,2 miljoen vrijgemaakt om bedrijven te helpen met het uitzoeken 
hoe ze energie kunnen besparen en hun CO2-uitstoot kunnen verlagen. 

Subsidieregeling Verduurzaming (SVM)  
OVERHEID STEUNT MKB-ONDERNEMERS BIJ 
VERDUURZAMEN 

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’ (tot 1 april 
2022)

•  Ontwerpwijzigingsplan ‘Molenven’ (van don-
derdag 26 augustus t/m woensdag 6 oktober)

•  Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
‘Parapluplan kamerverhuur Vught’ (van don-
derdag 26 augustus t/m donderdag 7 oktober) 

•  Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan 
‘Esschestraat-van Rijckevorselstraat Vught’ 
(van donderdag 26 augustus t/m donderdag 
7 oktober)

•   U vindt alle informatie over de plan-
nen, 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.

Van 4 t/m 8 oktober leve-
ren verschillende partijen 
een bijdrage aan de Week 
van de Toegankelijkheid. 
Dit jaar is Reinier van Arkel 
gastheer. Alle activiteiten 
vinden plaats op Zorgpark 
Voorburg. De Seniorenbus 
vervoert u deze week van 
en naar het Zorgpark. Voor 
het halen en brengen kunt 
u bellen met 073 71 13 191. 

Hieronder vindt u het pro-
gramma per dag. Zit er iets 
voor u bij? Bij de meeste acti-
viteiten kunt u zo binnen lopen. 
Alleen voor de wandelingen 
wordt gevraagd om vooraf aan 
te melden. Vrijwel de hele week 
zijn de winkeltjes Hebbes en 
Grab & Go geopend. Tijdens de 
activiteiten wordt gratis koffie 
en thee geschonken.

Centrale plaats is Grab & Go, 
Watertorenlaan 11, 5261 LW 
in Vught. Dit is vlakbij de water-
toren en de dierenweide op 
het Zorgpark. Op het terrein is 
bewegwijzering aanwezig.  

Dag en tijd Wat Waar start het?

Maandag 4 oktober,  Opening van de Week door De Weverij
13.30 uur wethouder van de Ven, 
 kennismaking Living Museum 
 en kies je brandstof en tank je
 blij met ‘Happy Fuel’ van 
 kunstenaar Lot van Os   

Dinsdag 5 oktober,  Wandeling over het Zorgpark, Grab & Go, bij de watertoren
13.30 – 15.30 uur met aandacht voor alle zintuigen * 

Woensdag 6 oktober,  Walking Football, wandelvoetbal Voetbalveld Zorgpark
10.30 – 11.30 uur waar iedereen aan mee kan doen 
 (of kan komen kijken) 

Woensdag 6 oktober,  Wandeling over het Zorgpark,  Grab & Go, bij de watertoren
13.30 – 15.30 uur met aandacht voor alle zintuigen * 

Donderdag 7 oktober,  Kijkles model- en portrettekenen ABZ-lokaal in De Weverij
9.00 – 11.30 uur  van ABZ 

Donderdag 7 oktober,  Kijkles keramiek, ABZ ABZ-lokaal in De Weverij
13.00 – 15.30 uur 

Donderdag 7 oktober,  Belevingscircuit Grab & Go, bij de watertoren
13.30 uur – 15.30 uur 

Vrijdag 8 oktober,  Kijkles speksteen ABZ-lokaal in De Weverij
9.30 – 12.00 uur 

Vrijdag 8 oktober,  Wandeling over het Zorgpark,  Grab & Go, bij de watertoren
10.00 – 12.00 uur met aandacht voor alle zintuigen *

* Vooraf aanmelden via b.van.erkelens@vught.nl. Maximaal 12 deelnemers.

 

PROGRAMMA WEEK VAN DE 
TOEGANKELIJKHEID ZORGPARK VOORBURG
Kom genieten van de natuur, ervaren en meemaken!

De Milieustraat in Haaren, Helvoirtseweg 6B, is geopend op:
• woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur

De Milieustraat in Vught, De Ketting 1, is geopend op:
• woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur
• vrijdag van 12.30 tot 17.00 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN 
HAAREN EN VUGHT



RAADSVERGADERING
Donderdag 30 september 20.00 uur

     Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl           Gemeente Vught              @Vught            @gemeentevught       Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl           Gemeente Vught              @Vught            @gemeentevught  

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 vrijdag tussen 9.00 en 17.00 
uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

BOUWEN EN WONEN

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING  

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

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Beek, J.H.A. van 21-05-1996 20-09-2021 Onbekend
Lo-a-Njoe, A.P. 14-10-1979 20-09-2021 Onbekend
van Aarle, K.A.M.A. 12-03-1991  20-09-2021 Onbekend

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

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Boslaan 19 Vught kappen van een spar OV20211336
Maurick 3 Vught kappen van een kastanjeboom OV20211337
Michiel de Ruyterweg 86 Vught maken van een nokverhoging OV20211338
Dorpsstraat 4 Vught plaatsen van zonnepanelen OV20211339
Perceel A 664 thv Lunettenlaan nieuwbouw Energie-gebouw 79 OV20211340
Achterstraat 12 Cromvoirt aanleggen van een in-/uitrit OV20211341
Kreitestraat 9 Helvoirt transformatie van stalruimte  OV20211342
 naar dagbestedingsruimte 
Perceel I 1775 thv Achterstraat bouwen van een woning, aanleggen  OV20211343
 van een in-/uitrit, plaatsen erfafscheiding 
 en aanleg gesloten bodemenergiesysteem
 

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning

Lunettenlaan 501 Vught interne aanpassing OV20211290
Torenstraat 16 Helvoirt aanbouwen nieuwe terrasoverkapping OV20211230
Koninginnelaan 1 B Vught plaatsen van een kozijn met twee  OV20211296
 openslaande deuren in het klaslokaal
 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Kerkstraat 24 Helvoirt renoveren en uitbreiden van de woning OV20211316
Raamweg 44 Vught plaatsen van twee dakkapellen aan de  OV20211276
 voor- en achterzijde van de woning 
Torenstraat 23 Helvoirt bouwen aanbouw en souterrain OV20211090
Perceel C 2225  kappen van een eik OV20211323
thv De van der Schuerenlaan 
Deutersestraat 28 Cromvoirt bouwen van een woning OV20211244

BESLUIT BUITEN BEHANDELING STELLEN AANVRAAG 

Omgevingsvergunning

Guldenberg 9 Helvoirt plaatsen vlaggenmast OV20211235

INGEKOMEN SLOOPMELDING

Kampdijklaan 81 Vught saneren van asbestbron SM20217085
Loyolalaan 82 Vught slopen van een woning t.b.v. nieuw  SM20217086
 te bouwen woning 

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
 
Juliana van Stolberglaan 10 Vught buiten inrichtingen lozen in  MA20210007
 de bodem of riolering 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

De Gijzel – Rioleringswerkzaamheden 
•  De Gijzel is tot 8 oktober gestremd tussen 

huisno. 20 en 28. 
•  Verkeer wordt omgeleid.

Kampdijklaan – Werkzaamheden 
Waterschap de Dommel 

•  Het fiets-voetpad Kampdijklaan is ter hoogte 
van achterzijde Heidelust t/m 9 oktober 
gestremd voor voetgangers en fietsers.

•  Er is plaatselijk overlast voor fietsers en voet-
gangers. 

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

St.-Lambertusstraat Cromvoirt – 
Rioleringswerkzaamheden 

•  Op 4 oktober van 09.00 tot 16.00 uur is de 
St. Lambertusstraat gestremd ter hoogte van 
huisno. 110A en 114.

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Volledige afsluiting rotonde Postweg/
Heunweg 

•  De Rotonde Postweg wordt medio oktober 
afgesloten. Definitief tijdstip volgt.

• Verkeer wordt omgeleid. 
•  Hotel Van der Valk is bereikbaar vanaf de 

Randweg.
•  Fietsers en voetgangers maken gebruik van de 

nieuwe brug over de Postweg.

WEGWERKZAAMHEDEN

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen op 
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is rechtstreeks te volgen via het YouTube-kanaal van 
de griffie. Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is het voor inwoners helaas niet mogelijk 
de vergadering fysiek bij te wonen. 

HAMERSTUKKEN 
• Verruiming toepassingsgebied Vughtse Regeling
• Vaststelling bestemmingsplan Torenakker Helvoirt
• Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN)
•  Verordening tot tweede wijziging en evaluatie tegemoetkoming peuteropvang en voorschoolse 

educatie gemeente Vught 2021

BESPREEKSTUKKEN
• Woonvisie 2021-2025, groei met Vughtse kwaliteit
• Kredietaanvraag permanente uitbreiding Kindcentrum De Leydraad
• Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Vught 2022
• Wijziging Afvalstoffenverordening Vught
• Vaststellen gebiedsvisie Kloostergoed Theresia
• Herziening bestemmingsplan buitengebied Haaren
• Fractieondersteuning

Op donderdag 30 september aanstaande vergadert de gemeenteraad in de 
Commissiekamer 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. 

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘HELVOIRTSEWEG 207A’ *

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 207a’ gaat over het wijzigen van de bestem-
ming ‘Dienstverlening’ naar de bestemming ‘Wonen’. Het voorontwerpbestemmingsplan maakt 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk, namelijk de vestiging van een drietal woningen in het voorma-
lige kantoorpand op het perceel van Helvoirtseweg 207a. U kunt de stukken o.a. raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPHelvoweg207a-VO01

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘MOLENHOF’ *

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenhof’ gaat over het realiseren van twee vrijstaande 
woningen op het perceel kadastraal bekend als Vugt, sectie K, nummer 807. Dit is het perceel 
achter de woningen van Molenvenseweg 65 tot en met 75. U kunt de stukken o.a. raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPMolenhof-VO01

*Dit bericht is geen officiële publicatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De 
officiële publicatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl U kunt de stukken ook raadplegen 
via www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
Hebt u nog vragen over de publicatie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 073 
65 80 680.

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 beroepsmogelijkheden.

U kunt de publicaties (m.u.v. VOW) inzien aan de ontvangst- en informatiebalie van het gemeente-
kantoor, 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.


