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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

De gemeente Vught heeft een prachtige, 
gevarieerde omgeving waar het fijn 
is om te wandelen. In alle seizoenen 
kunt u een ommetje maken en, dicht 
bij huis, genieten van de natuur en 
cultuur. De wandelingen leiden u door 
Cromvoirt en langs de IJzeren Man, 
door de Gement en over de Vughtse 
Heide. U wandelt door Helvoirt en 
Vught Zuid en maakt kennis met enkele 
fraaie landgoederen; u dwaalt door de 
bossen, in het binnen- en buitengebied 
en u ontdekt verborgen schatten en 
onverwachte pareltjes. Kortom: er valt 
van alles te ontdekken en genieten.  

‘Wandelroutes’
In het boekje ‘Wandelroutes’ zijn 
acht ommetjes uitgestippeld. Bij ieder 
ommetje staat informatie over het land-
schap, de bezienswaardigheden en het 
start- en eindpunt met een kaartje. 
De ommetjes maken gebruik van het 
Brabantse netwerk van wandelknoop-
punten. 
De wandelfolder is te koop bij de 
drie toeristische informatiepunten in 
onze gemeente: DePetrus in Vught, het 
HelvoirThuis en Hotel Guldenberg in 
Helvoirt. Meer informatie vindt u op 
www.bezoekvught.nl

De initiatiefnemers
Ommetje Cromvoirt was de eerste in 
de rij van ommetjes. Jeanne Heessels 
en Mary van den Brand namen in 
2010 het initiatief daartoe. Drie wan-
delingen volgden: door het historische 
centrum van Vught, over de landgoe-
deren Sparrendaal en Jagershagen en 
langs de IJzeren Man. In 2021 maakte 
Jeanne Heessels nog vier ommetjes. 
De gemeente Vught heeft de acht wan-
delingen gebundeld tot een handzaam 
boekje. 

Iedere inwoner van Vught, Cromvoirt en Helvoirt kent onze prachtige omgeving. Binnen 
of buiten de bebouwde kom, al wandelend valt er heel veel te ontdekken. De mooiste 
wandelingen zijn nu gebundeld in een handzaam boekje: Wandelroutes. Hierin vindt u 
acht ommetjes met een lengte tussen 4,5 km en 6,5 km. Elke wandeling neemt u mee 
naar de fraaiste plekjes in onze gemeente, vaak over onverharde paden. 

DE MOOISTE WANDELROUTES IN VUGHT, 
HELVOIRT EN CROMVOIRT

SAMENWERKING WSD VERLENGD

De gemeente Vught werkt al vele jaren samen met de WSD en De Schoonmaak Coöperatie (DSC). 
Elke dag zorgen schoonmakers ervoor dat het Raadhuis en het Gemeentekantoor in de gemeente 
Vught schoon en netjes zijn. Dankzij hun inzet en de goede samenwerking tussen de WSD, DSC en 
de gemeente Vught, wordt het samenwerkingsverband verlengd. Op woensdag 13 oktober onder-
tekenden wethouder Van de Ven en Jan Simons, algemeen directeur WSD formeel het contract. Dit 
deden zij in aanwezigheid van de schoonmakers, de directie van WSD en DSC.

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT 
Wandelt u mee?
Hebt u interesse om mee te doen aan een 
historische wandeling? Meld u zich dan aan via 
Liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl. U bepaalt samen 
met Liesbeth de datum en tijd. Hebt u een ver-
zoek 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.

ROTONDE POSTWEG AFGESLOTEN
Vanaf maandag 1 november tot en met zondag 19 december
KWS voert de werkzaamheden voor de 
turborotonde en de twee fietsbruggen bij de 
Postweg uit. Fietsers maken al goed gebruik 
van de eerste fietsbrug. Op dit moment is 
KWS bezig met de voorbereidingen voor de 

nieuwe rotonde en de tweede fietsbrug. Om 
de werkzaamheden goed uit te voeren, is de 
Postweg rotonde afgesloten van maandag 1 
november tot en met zondag 19 december. 
Verkeer leiden we om.

Rotonde Vijverbosweg-Esscheweg 
•  Op zondag 24 oktober is de rotonde 

Vijverbosweg-Esscheweg tussen 09.00 en 
12.00 uur afgesloten.

•  Er is geen verkeer mogelijk vanaf de rotonde 
naar de zuidelijke aftakking Esscheweg.

• Verkeer wordt omgeleid.

Glorieuxlaan - Rioleringswerkzaamheden
•  De Glorieuxlaan is op 26 oktober tussen 

09.00 en 17.00 uur gestremd.
• Verkeer wordt omgeleid.

N65 - Rembrandtlaan en Olmenlaan - 
Werkzaamheden Rijkswaterstaat

•  In de nacht van 28 oktober 22.00 uur tot 29 
oktober 04.00 uur worden de aansluitingen 
N65 met de Rembrandtlaan en Olmenlaan 
afwisselend voor ca. 1 uur afgesloten.

•  Verkeer wordt omgeleid.

Guldenberg - Nutswerkzaamheden
•  De Guldenberg is op 1 november tussen 07.00 

en 18.00 uur afgesloten ter hoogte van de 
aansluiting met de Nieuwkuijkseweg.

• Verkeer wordt omgeleid.

De Bréutélaan – Werkzaamheden Prorail
•  De spoorwegovergang De Bréutélaan is 

op 3 november voor korte tijd gedeeltelijk 
gestremd.

•  Verkeersregelaars begeleiden weggebruikers 
tijdens de werkzaamheden.

Volledige afsluiting rotonde Postweg/
Heunweg - 1 nov. t/m 19 dec.

•  De Rotonde Postweg wordt op 1 november 
afgesloten.

• 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

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

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

•  Voorontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 
207a’ (woensdag 29 september 2021 tot en 
met dinsdag 26 oktober 2021)

•  Voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenhof’ 
(woensdag 29 september 2021 tot en met 
dinsdag 9 november 2021)

•  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bestevaer te 
Vught’ en het ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning ‘kindercentrum ‘t Kasteeltje’ (donder-
dag 14 oktober 2021 tot en met 24 novem-
ber 2021)

•  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.

UITWERKINGSPLAN ‘ESSCHESTRAAT – VAN RIJCKEVORSELSTRAAT’
ONHERROEPELIJK

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught heeft op 8 oktober het 
uitwerkingsplan ‘Esschestraat- Van Rijckevorselstraat’ vastgesteld. Het plan maakt de bouw 
van 4 ‘nul-op-de-meter-woningen’ mogelijk op het parkeerterrein op de hoek Esschestraat/
Van Rijckevorselstraat. U kunt de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer NL.IMRO.0865.vghUPvRijckevstr-VG01.

Dit bericht is geen officiële publicatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De 
officiële publicatie kunt u vinden op ww.officielebekendmakingen.nl 

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



     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  

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Perceel D 5245 t.h.v.  kappen van twee meelbessen OV20211353
van Beurdenstraat 3 en 29 
Perceel D 5075 groenstrook  kappen van een moerbei OV20211354
t.h.v. Klein Brabant 42 
Van Heeswijkstraat 1 te Vught plaatsing van gevelkozijn in bestaande gevel OV20211355
Rembrandtlaan 44 Vught realiseren van een in-/uitrit aan de  OV20211356
 voorkant/zijkant van de woning 
Perceel I 1710 t.h.v.  bouwen van vier woningen OV20211357
Van Rijswijkstraat Cromvoirt 
Perceel  B 10163 hoek  bouwen van vier woningen OV20211358
Van Rijckevorselstraat/Esschestraat 
Nieuwkuikseweg 2 Helvoirt realiseren van een aansluiting OV20211359
Maarten Trompstraat 57 Vught realiseren van een dubbele nokverhoging OV20211360
Ravelijn 1 Vught brandveilig gebruik Gebouw 6 Fort Isabella UV20214009
St.-Lambertusstraat 64  aanpassen van het dak en bestaande OV20211361
te Cromvoirt aanbouw 

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning

Molenstraat 15 Helvoirt plaatsen tijdelijke woonunit OV20211307
De Bréautélaan 11 Vught wijzigen van de inrit OV20211306 
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Boslaan 21 Vught realiseren van constructieve doorbraken OV20211288
Eekhoornbos 5 Helvoirt bouwen van een carport OV20211257
Spechtbos 11 Helvoirt plaatsen aanbouw woning OV20211256
Jan van Speykstraat 14 A Vught aanleggen van een in-/uitrit OV20211315
Nieuwkuikseweg nabij nr 2  realiseren van een Ziggo aansluiting OV20211359
Helvoirt 
Taalstraat 165 Vught verbouwen van de woning OV20211319
Aert Heymlaan 7 A Vught splitsen en uitbreiden bestaande woning  OV20211153
 en het aanleggen van een in-/uitrit 

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 informa-
tiebalie 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 gemeen-
tepagina van Het Klaverblad zijn geen officiële publicaties.  Aan deze infor-
matie kunnen geen rechten worden ontleend.

SLOOPMELDINGEN

Esschestraat 1 Vught slopen van gemeenschapshuis  SM20217096
 De Gouden Zonne

OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT

Van Heeswijkstraat 1 Vught plaatsing van gevelkozijn in bestaande gevel OV20211355
 
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

N65 afrit 2 Vught komende  de afritten worden kortdurend AP 20210259 
vanaf de A2, toerit 2 Vught  (<1 uur) afgesloten tussen
richting N65 en toerit 2 Vught  28 oktober 2021 22.00 uur en
richting A2 29 oktober 2021 04.00 uur 

 De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl


