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KLEIN BRABANT IS GROENER GEWORDEN!                                                      
De inwoners van 15 huizen in Klein Brabant hebben in december 2021 te horen gekregen dat hun 
subsidieaanvraag voor de aanleg van een groen dak was gehonoreerd door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Noord-Brabant! Onze wijk wordt daardoor niet alleen groener maar ook insect- en 
vogelvriendelijker. Ook zorgt een groen dak voor extra opname van CO2 uit de lucht en voor opname van 
hemelwater. 

Op 10, 11 en 12 maart jl. heeft de aanleg van nieuwe groendaken (op in totaal zo’n 500 m2 dak) plaats 
gevonden! In januari waren al de nodige dakrenovaties gedaan. 

De subsidie aanvraag is via de Stichting WijKleinBrabant gedaan. De projectgroep heeft hulp en adviezen 
gekregen vanuit de stichting KANT en ook van mensen uit de 
Kampdijklaan die al ervaring hadden opgedaan met zo'n project. 
Als fraai kerstcadeau is de aanvraag in december gehonoreerd 

en konden de bewoners aan de slag met het verder vergroenen. 

Al ruim voor de Coronapandemie waren er 
initiatieven in de wijk om tot een groene daken 
project te komen. Nu is het er toch van gekomen! 
Het Buurt- en Waterfonds financierde tot 60% 
van de kosten voor aanschaf van een groen dak. 
Samenwerking tussen buren is een belangrijk uitgangspunt voor het Prins Bernhard 
Cultuurfonds. 

 

WE GAAN WEER FEESTEN!                                                                    

En we noemen het Midzomerfeest! Wat gaan we doen?  

Op de eerste plaats organiseren we een Open Tuinen Middag!  
Altijd al willen struinen door andermans tuinen? Dit is je kans!  
Nog mooier is het natuurlijk als je ook je eigen (dak)tuin openstelt. Vind je 
het leuk om wijkbewoners te ontvangen om je tuin met planten, bloemen, 
vijver, speelhut, zelfgemaakt terras of je nieuwe sedumdak te laten zien? 
Open dan je tuinpoort vanaf 14.00 uur. Aanmelden kan tot 1 juni via een 
bericht aan Monique (06-39480225). Wij communiceren vooraf aan de wijk 
wie er meedoen zodat een tuinenroute ontstaat. 
 
Wij vragen de deelnemers aan de Open Tuinen ook om een letter (die je 
van ons krijgt) bij of in de tuin op te hangen.  
Dit vanwege de speurtocht voor de kinderen! Buurtkinderen verzamelen 
deze letters tijdens hun speurtocht. De verzamelde letters vormen een 
woord dat hen brengt bij een nader in te vullen eindopdracht. 
Ook als je geen deelnemer bent aan de Open Tuinen maar je vindt het wel 
leuk om kinderen te ontvangen in of bij je tuin door een letter op te hangen, 
dat kan! Meld je dan ook aan bij Monique. 
  
Vanaf 16.00 uur start de borrel en de zomerspelen voor jong en oud op het basketbal pleintje. Ook is er 
een ruilmarkt van plantjes, stekjes en tuingereedschap. Van harte welkom!  
Tijdens de borrel zijn drankjes verkrijgbaar voor € 1.  
 

OPROEP AAN ALLE BEWONERS                                                                                                        
Ruim twee jaar geleden is in de gemeente Vught de discussie gestart over nieuwe woonlocaties in het 
buitengebied van gemeente Vught. Aanvankelijk voor Ruimte voor Ruimte woningen zoals nu op de 
manege zijn gebouwd en bv de grote woningen nabij de golfbaan in Cromvoirt. Dit proces is op een 
gegeven moment stilgelegd omdat de gemeente het grondgebied van Helvoirt erbij wilde betrekken.  
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Het proces is enige tijd geleden weer opgestart. Ook de zoekopdracht is breder geworden: waar in het 
buitengebied en op welke manier kan in de gemeente Vught nog gebouwd worden? Er zijn ongeveer 20 
locaties als mogelijk zoekgebied aangewezen. Daar zitten grote en kleine locaties bij. 

De gemeente is daar een participatieproject voor gestart en vraagt de inwoners naar hun mening. Welke 
vormen van uitbreidingen en welke locaties in het buitengebied zijn geschikt en wat voor soort woningen 
zijn dan gewenst. In april dit jaar, dus heel laat in het proces is daar voor het eerst de mogelijke 
zoeklocatie in Vught-Zuid min of meer uit het niets toegevoegd. Reden om te laten horen wat wij daarvan 
vinden. De zoeklocatie is het gehele open gebied tot aan de bosrand inclusief de volkstuinen en 
Dahliavereniging Rosa de Lima. De gronden zijn gedeeltelijk in eigendom van landgoed Beukenhorst, een 

particulier en de gemeente Vught (het volkstuinencomplex). 

BELANGRIJK: 

• 15 mei loopt de participatieperiode af. Daarna worden reacties verwerkt door de gemeente en 
komt er weer participatie en nieuwe concepten 

• 29 september moet de gemeenteraad beslissen over zoekgebieden voor woningbouwlocaties.  

• Stel dat de gemeenteraad zegt dat een zoeklocatie geschikt zou kunnen zijn dan beginnen de 
echte onderzoeken en procedures. Maar dan ben je als inwoner aan de late kant. 

wijinvught.nl  is de participatiewebsite van de gemeente Vught. 

Op de website van Klein Brabant (klein-brabant.nl/nieuws) vind je verdere informatie over hoe je je 
mening kenbaar kan maken. 

 
KLEIN BRABO BORRELT 
 

Een nieuwe, hopelijk terugkerende activiteit: samen borrelen.  
Het concept is als volgt: organiseer na een werkdag- of week een 
borrel in de (na)middag of avond in of bij jouw tuin of huis.  
Ieder brengt wat lekkers te drinken en/of happen mee.  
Net als de koffie-ochtenden kun je een kleine bijdrage ontvangen 
van de commissie.  
Op 15 april vond de eerste gezellige bijeenkomst plaats in de 
buurt van het basketbal pleintje. Wie wil de volgende organiseren? 
Je kan je opgeven bij Maartje (06-12731870). 

 

 

FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING WIJKLEINBRABANT 
De financiën van het Buurtcomité worden beheerd door de Stichting 

WijKleinBrabant.  

In 2019 hebben we van de Gemeente Vught een éénmalige 

subsidie ontvangen van € 1.154,20. In dat jaar hadden we een 

nieuwjaars- borrel, een lentedag en een burendag. Aan het einde 

van 2019 bedroeg de reserve € 1.005,38.  

In 2020 hadden we weer een nieuwjaarsborrel. Daarna maakte 

corona verdere activiteiten onmogelijk. De bankkosten bedroegen     

€ 96,88 en overige kosten, waaronder PR, € 194,02. Eind 2020 was 

de reserve € 768,86.  

Ook in 2021 had corona een belangrijke invloed. De bankkosten 

stegen verder en bedroegen € 130,83. De burendag bracht € 82,01 

op. Eind 2021 bedroeg de reserve € 710,04.  

Op dit moment is de reserve nog € 669,57.  

 

De subsidie van de Gemeente Vught was éénmalig. Dat houdt in dat we moeten proberen de baten en 

lasten ongeveer in evenwicht te houden. Met ons fooienhuisje  hopen we bij alle gelegenheden extra 

inkomsten te krijgen. Daarnaast onderzoeken we of er nog additionele mogelijkheden zijn voor subsidies 

en sponsoring. 
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