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VRIJWILLIGE WIJK- EN DORPSONDERSTEUNERS VUGHT EN CROMVOIRT
Fijn wonen in uw eigen buurt

21 - 11 - 2018

Wijkondersteuners

Wijk- en dorpsondersteuners hebben veel contact met buurtbewoners, jong en oud. Zij inventariseren behoeften en brengen vraag en aanbod samen. Daarnaast brengen zij de buurtbewoners, indien nodig, in contact met de gemeente en andersom. Ze gaan de straat op om te
kijken naar het onderhoud van de voorzieningen en toetsen de toegankelijkheid. Alles met een
doel: zorgen dat het wonen en leven in de buurt fijn is.
In Vught en Cromvoirt zijn vrijwillige wijk- en
dorpsondersteuners actief. Zij werken in de
buurten De Vughtse Hoeven, De Baarzen,
Vijverhof en Zonneheuvel, in Vught-Noord in
de buurten Heunpark, Molenvenseweg en in
Cromvoirt. Wilt u een wijk- en dorpsondersteuner bereiken, neem dan contact op via het
algemene nummer 073 72 00 922 of via wijkondersteunersvught@gmail.com.
Ondersteuning en hulp
Alle vrijwillige wijk- en dorpsondersteuners
krijgen ondersteuning en hulp. Zij werken nauw
samen met het team ondersteuners en Welzijn
Vught. Welzijn Vught organiseert regelmatig een
training, zoals ‘Hoe organiseer je activiteiten?’ en
‘Hoe maak je daarvoor een draaiboek?’.
Mooie voorbeelden
In 2018 hebben de wijk- en dorpsondersteuners
op diverse manieren contact gelegd met buurtbewoners. Zo zijn er activiteiten georganiseerd
tijdens burendag, was er een bloemenkraam in
Turfveld, een lente lunch met buurtvereniging
Vijverhof en een opfleurmiddag in Zonneheuvel.
Daarnaast werden er in meerdere wijken wijkschouwen georganiseerd in nauwe samenwerking met o.a. Woonwijze en de gemeente, waren

er buurtwandelingen en huisbezoeken. Ook is
het Zorgteam Heunpark opgericht.
Aanmelden
Hebt u interesse om als vrijwillige wijk- en
dorpsondersteuner aan de slag te gaan? En
wilt u weten of dit iets voor u is? Neem dan
contact op met Welzijn Vught, Frank Mulkens
f.mulkens@welzijnvught.nl of via tel. 06 21 10
16 98. Frank nodigt u dan uit voor een kennismakingsgesprek.

Een ontmoeting leidt tot begrip en tot ‘verwondering’,
wat weer vaak leidt tot initiatief.

HOE GAAN WERK- EN DORPSONDERSTEUNERS
OM MET HET THEMA TOEGANKELIJKHEID
Margreet van Mensvoort is werkzaam als vrijwillige wijk- en dorpsondersteuner in Cromvoirt.
Zij krijgt regelmatig te maken met het thema toegankelijkheid. Zij vertelt haar ervaringen.
Bewoners voelen zich veilig
''De meeste bewoners, die ik spreek, geven aan
dat zij zich veilig voelen in Cromvoirt. Mensen
letten op elkaar en zijn zorgzaam. Heeft iemand
hulp nodig? Dan wordt hierom gevraagd en vaak
gegeven.”
Goede bereikbaarheid
''Cromvoirt is goed bereikbaar. Overdag rijden er,
van maandag tot en met vrijdag, twee buurtbussen en op zaterdag rijdt buurtbus 207 (Vught via
Cromvoirt naar ‘s-Hertogenbosch). Daarnaast
is het mogelijk om gebruik te maken van de
Seniorenbus, de regiotaxi en de Valyss. Van mensen hoor ik dat ze elkaar ook vaak weten te vinden, voor een ritje naar een andere bestemming.
En dat is mooi!”
Toegankelijke openbare ruimtes
''Onze school, de supermarkt en The Battle Axe
zijn goed bereikbaar. De school is nieuw en voor
mensen met een beperking goed toegankelijk.
Behalve de bovenverdieping dan. Er is geen lift
aanwezig. The Battle Axe wordt binnenkort
gerenoveerd. Dit betekent een verbetering van
de toegankelijkheid, zowel beneden als boven.
De toiletten e.d. worden aangepast aan de eisen
van deze tijd. Cromvoirt heeft daarnaast op- en

afritten bij de stoepen voor mindervaliden en
geleidelijnen voor slechtzienden en blinden.”
Onveilige verkeerssituatie
''Een aantal jaren geleden is besloten om de
bomen in de straten te laten staan. Een begrijpelijke keuze, want de bomen zijn beeldbepalend
en belangrijk voor de fauna. Maar deze keuze
heeft ook tot gevolg dat de meeste straten nu
geen aparte stoepen en fietsstroken hebben. De
bomen en de breedte van de wegen laten dit
niet toe. Je kunt wel spreken van een onveilige
verkeerssituatie. Voetgangers 'slalommen' tussen
de bomen en vooral voor oudere mensen en
voor ouders met kinderwagens is dit gevaarlijk.
Daarnaast voelen fietsers zich vaak van de weg
gedrukt. Dit komt ook omdat het steeds drukker wordt op de doorgaande wegen. Er is veel
vracht- en landbouwverkeer. En mensen rijden
te hard, ondanks de 30 km/u zone en de verkeersdrempels.
Margreet vraagt aandacht voor de verkeersituatie
in Cromvoirt. Haar vragen, opmerkingen en tips
zijn doorgegeven aan de werkgroep buitenruimte
van het Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma
(IDOP) in Cromvoirt.

VRIJWILLIGE WIJK- EN DORPSONDERSTEUNERS
VUGHT EN CROMVOIRT
In de buurten van Vught en Cromvoirt zijn vrijwilligers actief
in het leggen van contacten, het maken van verbinding tussen
bewoners en het stimuleren van activiteiten, gericht op een
goede samenhang, samenwerking en leefbaarheid in buurt,
wijk of dorp. Ze geven antwoorden op vragen van bewoners en
brengen bewoners én vraag en aanbod bij elkaar. Ook gaan ze met
bewoners op zoek naar hulp als dat nodig is.
Je kunt de ondersteuners gewoon aanspreken met je zorgen,
vragen of signalen.
De vrijwillige wijkondersteuners van Vught en
dorpsondersteuners van Cromvoirt zijn te bereiken via
073 72 00 922 of e-mail wijkondersteunersvught@gmail.com.
De wijk- en dorpsondersteuners werken onder begeleiding van
Welzijn Vught.
Welzijn Vught is te bereiken via
073 65 65 350 en e-mail info@welzijnvught.nl.

HOUD REKENING MET ELKAAR
Margarita Vugs is werkzaam als vrijwillige wijken dorpsondersteuner in de buurt Vijverhof. “In
onze buurt hebben we te maken met veel obstakels op de weg, zowel op de stoepen als in de
brandgangen. Denk hierbij aan auto's, kliko's die

lang blijven staan, vuilnis en onkruid. Vooral voor
ouderen, slechtzienden en kinderen is dit soms
lastig. Ik wil dan ook aan de bewoners vragen:
Houd rekening met elkaar!”

SPECIAL VOETBALTEAM VUGHT ZOEKT
ENTHOUSIASTE SPELERS
Het S-team is nog op zoek naar enthousiaste spelers! Lijkt het jou leuk om te voetballen? Lukt
dat niet bij een regulier team omdat jij net wat meer aandacht nodig hebt? Dan is het S-team
Vught hét voetbalteam voor jou!
Getraind door vier enthousiaste trainers hebben
de spelers van dit diverse team vooral heel veel
plezier. Naast het plezier wordt er ook fanatiek
getraind en zorgt het teamgevoel ervoor dat de
spelers het zo naar hun zin hebben. Je bent van

harte welkom om geheel vrijblijvend te komen
kijken of mee te doen aan een proeftraining. Wil
je vooraf meer informatie dan kun je contact
opnemen met Thea Kokshoorn (trainster) via
thea_kokshoorn@hotmail.com.

JONGE MANTELZORG AVOND
Zaterdag 1 december van 18.30 tot 21.30 uur

RECTIFICATIE TERMIJN

Op zaterdag 1 december organiseert Welzijn Vught een jonge mantelzorg (JMZ) avond in
Jeugd en Jongerencentrum Elzenburg.

Terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen
regionale waterkering Esschestroom – Beukenhorst.

Is er bij jou thuis iemand lang ziek, gehandicapt,
verslaafd, in de war of depressief? Maak je je
daarover vaak zorgen? Moet je thuis vaak meehelpen? En zorg jij vaak voor die persoon? Dan
ben jij een jonge mantelzorger.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vught maken bekend, dat de ontwerpomgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen en de aanvraag met de bijbehorende stukken voor de aanleg van een regionale
waterkering Esschestroom – Beukenhorst op
de landgoederen Beukenhorst en Groensche
Hoeven en over de Boxtelseweg in Vught met

Welzijn Vught organiseert speciaal voor jonge
mantelzorgers van 10 t/m 18 jaar de JMZ-avond.

Deze avond staat in teken van gezelligheid en
ontspanning. Er zijn bordspellen, een reuze mikado en je kunt een gingerbread huisje versieren.
Aan deze avond zijn geen kosten verbonden. Je
mag een vriend of vriendin meenemen. Zin om
te komen, meld je dan aan via info@welzijnvught.
nl of bel naar tel. 073 65 65 350.

ingang van 15 november 2018 tot en met 27
december 2018 ter inzage liggen. Op basis
van de Algemene termijnenwet mag de inzagetermijn niet eindigen op Tweede kerstdag (26
december). In de bekendmaking van de terinzagelegging zoals 14 november 2018 gepubliceerd
is in Het Klaverblad eindigt de termijn abusievelijk wel op deze dag.

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

SPREEK IN BIJ DE GEMEENTERAAD
Helvoirt komt bij Vught. Wat vindt u daarvan?
De gemeente Haaren heft zichzelf op. De dorpskernen Haaren, Helvoirt, Biezenmortel en
Esch gaan over naar de buurgemeenten. Helvoirt sluit zich aan bij de gemeente Vught. De
gemeenteraad heet hen welkom, maar wil ook graag horen wat u ervan vindt. Op donderdag
6 december kunt u gebruik maken van uw spreekrecht.
De herindeling van Haaren wordt uitgewerkt
in een herindelingsontwerp. Hierin staat onder
andere waar de nieuwe gemeentegrenzen
komen en hoe we de financiën, regionale samenwerking en andere zaken regelen.
Op dinsdag 18 december neemt de gemeenteraad een besluit over het herindelingsontwerp. Voordat het zover is, wil de raad u in de
gelegenheid stellen uw mening te laten horen
over het ontwerp. Dit wordt gedaan tijdens de
Commissie Bestuur & Samenleving op donderdag 6 december vanaf 19.30 uur. Aansluitend
spreekt de Commissie Bestuur & Samenleving
over het onderwerp.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken met ingang van de dag na die
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• U vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
• Ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverwww.ruimtelijkeplannen.nl.
klaring van geen bedenkingen regionale water- • Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
kering Esschestroom – Beukenhorst
inzien op het gemeentekantoor.
• Bestemmingsplan ‘Vijverbosweg’
• 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.

WEGWERKZAAMHEDEN
Boxtelseweg - Dr.Hillenlaan
•
De Boxtelseweg is tot eind december
afgesloten tussen Dokter Hillenlaan en
Nachtegaalslaantje.
•
De Dokter Hillenlaan is afgesloten tussen
huisnr. 11 en Boxtelseweg.
•
Het verkeer ten oosten van de spoorlijn
Den Bosch – Eindhoven richting het centrum
wordt omgeleid.
•
Verkeer ten westen van de spoorlijn Den
Bosch - Eindhoven wordt omgeleid via de
Industrieweg.
Parkbos, (Stadhouderspark)
• De Louise de Colignylaan is tot 26 november (gefaseerd) afgesloten tussen Juliana van
Stolberglaan en de Dillenburglaan.
• Vanaf maandag 26 november wordt de Juliana
van Stolberglaan vanaf de Postweg definitief
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De
woningen zijn bereikbaar via de Graaf van
Nassaustraat en Amalia van Solmslaan.
• De rijweg blijft vanaf de Postweg bereikbaar
voor (doorgaand) fietsverkeer.
•
De komende tijd worden er diverse kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan
de Louise de Colignylaan, De Amalia van
Solmslaan, Graaf van Nassaustraat, Juliana van
Stolberglaan en Willem de Zwijgerlaan. Er kan
daardoor plaatselijk overlast zijn.

BOUW EN INRIT/UITWEG
•
Andrej Sacharovlaan 11, bouwen van een
woning en het aanleggen van een in-uitrit,
OV20181211.
De vergunning is verzonden op 14 november
2018.

Bekijken herindelingsontwerp
Het volledige herindelingsontwerp is te raadple- BOUW EN SLOOP
• Marktveld 5 A, vervangen van de kozijnen en
gen via www.haaren.nl/herindeling.
dakkapellen, OV20181291.
Op deze pagina is ook meer informatie te vinDe vergunning is verzonden op 15 november
den over het volledige proces.
2018.
Vragen?
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
Hebt u nog vragen over het spreekrecht of het
herindelingsproces, dan kunt u contact opne- • Loonsebaan 171, plaatsen van een elektrische
toegangspoort, OV20181263
men met de griffier, mevrouw N. Collombon via
De vergunning is verzonden op 7 november
tel. 073 65 80 680 of griffie@vught.nl.
2018.

Aanmelden inspreekrecht
Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht?
Meldt u zich dan uiterlijk woensdag 5 december
2018 aan via www.gemeenteraad.vught.nl.

VERKEER

De vergunning is verzonden op 7 november
2018.

BOUW MET MONUMENT EN SLOPEN
•
Taalstraat 139, renoveren van de woning,
OV20181256.
De vergunning is verzonden op 12 november
2018.

PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).
INTREKKING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Vught maken
bekend, dat in de afgelopen periode onderstaande omgevingsvergunning is ingetrokken:
•K
 apellaan 2, wijzigen van de huidige bestemming naar kantoor en kliniek, OV20181247.
De intrekking is verzonden op 25 oktober
2018.
Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend
door belanghebbenden (gedurende een termijn
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten; de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht, de gronden
van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het
College van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 10100, 5260 GA Vught. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als
er sprake is van een spoedeisende zaak,
kunt U tegelijkertijd een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin- INGEKOMEN SLOOPMELDING
nen zes weken met ingang van de dag na die • 
Taalstraat 53 A, verwijderen van asbest,
waarop de beschikking is verzonden worden
SM20187069, ingekomen 30 oktober 2018.
aangetekend
De melding is geaccepteerd op 12 november
2018.
•
Taalstraat 53, verwijderen van asbest,
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. INGEKOMEN SLOOPMELDING
SM20187070, ingekomen 30 oktober 2018.
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- • Taalstraat 139, renoveren woning en garage,
SM20187068, ingekomen 23 oktober 2018.
De melding is geaccepteerd op 12 november
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
De melding is geaccepteerd op 12 november 2018.
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn 2018.
Marktveld 39, verwijderen van asbest,
PROCEDURE
openbaar. De agenda voor elke vergadering staat • 
SM20187058, ingekomen 13 september 2018.
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl.
De melding is geaccepteerd op 12 november procedurekader).
De vergaderingen zijn in de oneven weken op
dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor 2018.
meer informatie kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de Welstandscommissie via
telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
• Hadewychstraat 49, maken van een nokverhoging, OV20181294, ingekomen 8 november
2018;
•
Lijsterbeslaan 8, vervangen van het balkon
door een aanbouw, OV20181296, ingekomen
8 november 2018;
• Boslaan 23, plaatsen van een dakopbouw,
OV20181295, ingekomen 9 november 2018.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW
• Loonsebaan 109, plaatsen en vernieuwen van
een dakkapel en het vernieuwen van diverse
kozijnen, OV20181250.
De vergunning is verzonden op 9 november
2018.
Fietspad Postweg
• Het fietspad Postweg is afgesloten tussen de • Theresialaan 37 A, plaatsen van een berging,
OV20181285.
Louise de Colignylaan en de Kampdijklaan.
De vergunning is verzonden op 13 november
• Fietsers worden via het fietspad aan de noordzijde omgeleid (tijdelijk dubbelzijdig fietsver- 2018.
• Andrej Sacharovlaan 34, plaatsen van een tijdekeer).
lijke woonunit, OV20181261.
• Voor de bouw van het appartementen comDe vergunning is verzonden op 15 november
plex de Coligny is het fietspad Postweg vanaf
de Willem de Rijkelaan gestremd in de richting 2018.
van de rotonde W. de Rijkelaan/Poortlaan.
INRIT/UITWEG
• Fietsverkeer aan deze zijde van de Postweg
• Loonsebaan 42, verbreden van de bestaande
wordt omgeleid via de Willem de Rijkelaan.
inrit, OV20181255.
De vergunning is verzonden op 13 november
Irenelaan
2018.
• De Irenelaan is afgesloten in verband met de
bouw van La Couronne.
KAP
•
Helvoirtseweg 189, kappen van een eikenWillem de Zwijgerlaan
boom, OV20181277.
• Voor de bouw van het appartementen comDe vergunning is verzonden op 13 november
plex is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.
2018.
• Perceel E 3745 ter hoogte van De Bréautélaan
25, kappen van een acacia, OV20181287.
BOUWEN
De vergunning is verzonden op 14 november
EN WONEN
2018.
PLANOLOGISCHE AFWIJKING
WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor • W.J. van Ghentstraat 33 B, uitbreiden van de
bestemming met dienstverlening, OV20181288.
de activiteiten bouwen en monumenten wor-

PROCEDURES
1 Ter inzage en/of informatie
De stukken liggen ter inzage in de periode die
vermeld staat in de publicatie. Informatie over
en inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
a Ontvangst- en Informatiebalie
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde leges, een afschrift van de ter inzage
gelegde stukken verkregen worden.
2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op
een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indienen bij: College van Burgemeester en
Wethouders Postbus 10100, 5260 GA Vught
(tenzij in de publicatie anders is vermeld).
Mondelinge zienswijzen kunt u indienen bij de
behandelend ambtenaar, tenzij in de publicatie
anders is vermeld. Informatie over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de stukken
die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken, tenzij anders in de publicatie
staat vermeld).
Wat doet de gemeente met uw reactie?
Na afloop van de termijn wordt een besluit
genomen. Uw zienswijze en een eventuele
reactie hierop van de aanvrager, worden
hierbij betrokken. Als indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte gebracht van het
besluit.
3 Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling
zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde
wijze als in procedure 2 is omschreven.
4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan
daartegen een bezwaarschrift worden ingediend door belanghebbenden (gedurende
een termijn van 6 weken). Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;

Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl

Gemeente Vught

- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij
anders in de publicatie staat vermeld):
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10100, 5260 GA Vught
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking.
Als er sprake is van een spoedeisende zaak,
kunt u tegelijkertijd een verzoek om een
voorlopige voorziening indienen bij:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
5. Beroepschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan
daartegen een beroepschrift worden ingediend door belanghebbenden (gedurende een
termijn van 6 weken). Het beroepschrift moet
worden ondertekend en moet ten minste
bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen
het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep
Het beroepschrift kunt u richten aan
de Rechtbank Oost-Brabant sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
te ’s-Hertogenbosch.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij
genoemde rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de site voor de precieze
voorwaarden.Voor het indienen van een
beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Het beroepschrift schorst de werking van het
besluit niet. Als sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank.

@Vught

06 11 13 32 51

