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Rijbewijs vervangen? 
Maak een afspraak!

Nieuwjaarsontmoeting 2019 VeldhovenDonderdag 3 januari 2D19, 19.30 - 22.00 uur in Theater de Schalm

Samen in beweging
19 30 uur
Inloop gasten

20.00 uur
Of heitel programma in de grote zaal

21.00 - 22.00 uur
Informtēl programma In ūė foyer

We bieden onze gasten dne consumpties
aan. Parkeergarage ‘Oeer' is gratis
toegankelļk vanaf 13.00 uur

Organisatie:
Museum tOude Slot www. museum oudesfot. n I
De Bibliotheek Veldhoven www bibliotheekvel dheven .nl
Theater de Schama www.deseb atm, com
Ve dhovees Ondernemers Contact www. vů Idhnvė nsondcmpmerscontac Lnf

www.arH u-kunslcd ucatie. nf
www veldhoven n

Meer Informatie: i gemeente@ve!dhūveu,nļ - T 14 D4Ö

Regelmatig wordt er in Veldhoven aan de weg gewerkt

Kijk voor actuele informatie op www.veldhoven.nl/wegafsluitingen.

VELDWIJZER
L oui- mrĵgļļ

In Veldhoven sta je niet alleen. Heb je zorgen of problemen? Blijf 
er niet mee rondlopen en kom langs bij Veldwijzer, Daar den

ken we graag met je mee. Bureau Sociaal Raadslieden helpt 
bij het in kaart brengen van jouw financiële problemen en 
helpt bij het treffen van maatregelen om te voorkomen dat 

jouw schulden groter worden. Voedselbank, Stichting Leer
geld en gemeente Veldhoven bieden regelingen die het net wat 

makkelijker voor je maken.

Gemeentenieuws
Heeft u een lager inkomen?

Sluit een collectieve 
zorgverzekering af
Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen 
een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder 
geld. U ontvangt korting op de maandelijkse premie en kunt het eigen risico mee verzekeren.

Met de collectieve zorgverzeke
ring krijgt u een basisverzekering 
en een uitgebreide aanvullende 
verzekering. U kunt kiezen uit 
2 verzekeraars en 3 pakket
ten. De gemeente betaalt mee 
aan de premie. Kinderen tot 18 
jaar zijn gratis meeverzekerd. 
U kunt de pakketten bekijken 
op www.gezondverzekerd.nl/ 
mijngemeente/veldhoven.

VOORWAARDEN
Om gebruik te kunnen maken 
van de collectieve zorgverze
kering moet uw inkomen lager 
zijn dan 120% van de voor u 
geldende bijstandsnorm. Ook 
heeft u niet meer spaargeld of 
vermogen dan u voor de bij
stand mag hebben. Bent u nog 
niet verzekerd bij VGZ of CZ, 
stap dan vóór 1 januari 2019

over naar een van deze zorg
verzekeraars.

VELDWIJZER
Er is soms meer mogelijk dan u 
denkt. Als uw inkomen onder 
een bepaalde grens valt, kunt 
u niet alleen een beroep doen 
op de collectieve zorgverzeke
ring, maar ook gebruik maken 
van andere regelingen van de 
gemeente, Stichting Leergeld 
en de Voedselbank. Denkt u 
in aanmerking te komen voor 
een of meer regelingen, ga 
dan langs bij Veldwijzer aan 
de Sterrenlaan 15. Daar wordt 
gekeken op welke regelingen 
u recht heeft en u wordt met
een geholpen met het aan
vragen daarvan. U hoeft dan 
maar een keer een formulier in 
te vullen.

CONTACT
Ga langs bij Veldwijzer aan de 
Sterrenlaan 15. U hoeft geen 
afspraak te maken en het lo
ket is open op maandag, dins
dag en donderdag van 10.00 
tot 12.00 uur en van 13.30 tot 
15.30 uur. Op donderdag kunt 
u ook 's avonds tussen 19.00 en 
20.00 terecht. Veldwijzer is tele
fonisch te bereiken op nummer 
040 2092044.

U kunt ook zelf een regeling 
aanvragen of hiervoor een af
spraak maken bij de gemeente. 
Bel dan met 14 040 of mail naar 
gemeente@veldhoven.nl o.v.v. 
inkomensondersteuning. Meer 
informatie over alle regelin
gen van de gemeente vindt u 
bij Zorg en ondersteuning op 
www.veldhoven.nl.

Veldhoven

Parkeren Citycentrum 
gratis tijdens koopzondagen
Extra koopzondagen rond 
feestdagen

Nieuwe flexibele vervoerservice
Bravoflex ook van start 
in Veldhoven

In Eindhoven-Zuid, Veldhoven, Aalst en Waalre rijdt vanaf 9 de
cember 2018 een flexibele vervoerservice: Bravoflex. Bravoflex 
wordt geïntroduceerd bovenop de reguliere dienstregeling. Bra
voflex is voor iedereen toegankelijk, maar rijdt alleen binnen het 
genoemde gebied.

De reiziger kan de rit boeken op 
het moment dat hij wil reizen, 
maar er kan ook twee weken 
vooruit geboekt worden. Dit kan 
heel eenvoudig via de OV flex 
app of via de boekingswebsite 
ovflex.nl/booking. De reiziger 
selecteert een vertrek- en aan- 
komsthalte die valt binnen het 
aangegeven reisgebied en de 
gewenste vertrektijd. Ook kun
nen reizigers aangeven hoeveel 
personen meereizen. Er wordt 
daarna binnen enkele seconden 
berekend hoe laat de reiziger 
wordt opgehaald om op tijd op 
de bestemming te arriveren. Het 
kan zijn dat het voertuig ge
deeld moet worden met andere 
passagiers. Maar dat gebeurt al
leen als de geplande aankomst
tijd niet in gevaar komt.

GEEN VASTE ROUTES
Zonder een overstap wordt de 
reiziger naar de aangegeven 
bestemming gebracht. Bravo-

flex-voertuigen zijn niet gebon
den aan vaste routes, alleen aan 
vertrek- en aankomsthaltes. Ze 
rijden kriskras door het gebied.

Na de reservering ziet de rei
ziger over hoeveel minuten hij 
wordt opgehaald. Tijdens de rit 
wordt aangegeven hoe lang de 
rit precies duurt. De reiziger ziet 
vooraf welke chauffeur en welk 
voertuig zijn rit gaat verzorgen.

KOSTEN
In Eindhoven-Zuid, Veldhoven, 
Aalst en Waalre betaal je op ba
sis van reisafstand. Een gemid
delde rit van circa 4,5 kilometer 
kost 4,30 euro. Het maximum- 
tarief bedraagt 7 euro. Er geldt 
een leeftijdskorting van 34% 
voor reizigers van 65+.

MEER WETEN?
Op de website www.bravo.info 
vindt u meer informatie over 
Bravoflex.

Ook dit jaar zijn er weer extra 
koopzondagen met de feest
dagen. Er zijn geen extra koop
avonden.

DE KOOPZONDAGEN ZIJN OP:
» Zondag 16 december 
» Zondag 23 december 
» Zondag 30 december

(In tegenstelling tot een eerder 
bericht is er géén koopzondag 
op 9 december.) Tijdens deze 
koopzondagen is het parkeren 
in het Citycentrum gratis, ook 
in de parkeergarage. Foto: Martily Media
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Veldhoven koplopergemeente

Cliëntondersteuning krijgt impuls
De gemeente Veldhoven is 1 van de 28 koplopergemeenten cliëntondersteuning. Binnen het Kop- 
loperproject gaat Veldhoven aan de slag met het verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van 
cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning helpt inwoners bij het vinden en regelen van passende 
zorg en voorzieningen.

Gemeenten zijn verantwoor
delijk voor het organiseren van 
integrale onafhankelijke cliënt
ondersteuning. Uit onderzoek 
blijkt dat deze ondersteuning 
nog niet in alle gemeenten 
goed is georganiseerd. Het 
aanbod is vaak versnipperd en

niet altijd goed te vinden voor 
mensen die er gebruik van wil
len maken. Ook in de uitvoe
ring zijn verbeteringen nodig en 
mogelijk. Het project Koplopers 
Cliëntondersteuning draagt bij 
aan een betere bekendheid en 
uitvoering van onafhankelijke

cliëntondersteuning.

KOPLOPERGEMEENTEN
Het afgelopen jaar hebben de 
eerste 14 koplopergemeenten 
een impuls gegeven aan het 
versterken van cliëntondersteu- 
ning in hun regio. Zij lieten zien

wat hun visie en aanpak was en 
ze deelden praktijkverhalen en 
succesvolle werkwijzen. Dit jaar 
borduren de 14 nieuwe koplo
pers daarop voort, elk in hun 
eigen regio.

LOKALE AMBITIE 
VELDHOVEN
Nu Veldhoven is uitgeroepen 
tot koplopersgemeente gaat de 
gemeente met partners, ver
tegenwoordigd bij 'Veldhoven 
aan Tafel' en 'Veldhoven Ver
nieuwend Vitaal', in gesprek 
over de lokale ambitie ten aan
zien van cliëntondersteuning 
voor de jaren 2019 en 2020, 
en over welke activiteiten dan 
nodig zijn om deze ambitie te 
realiseren.

WAT DOET EEN 
CLIËNTONDERSTEUNER?
Veel mensen in een kwetsbare 
situatie en hun naasten on
dervinden problemen bij het 
regelen van passende zorg en 
ondersteuning. De praktijk 
laat zien dat niet iedereen zijn 
weg weet te vinden langs de 
verschillende loketten en re
gelingen, zoals voor de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), Zorgverzekeringswet

(Zvw), Jeugdwet en de Wet 
langdurige zorg (Wlz). Wat zijn 
de mogelijkheden? Bij wie kun
nen ze aankloppen? Wat wordt 
van hen zelf verwacht?

Cliëntondersteuners kunnen 
een belangrijke, gidsende rol 
spelen bij de toegang tot zorg 
en ondersteuning, of op mo
menten dat een verandering 
van zorg of ondersteuning no
dig is. Ook kunnen zij mensen 
ondersteunen bij vragen over 
wonen, werk, onderwijs, ver
voer en inkomen. Zij helpen bij 
het verhelderen van de hulp
vraag, denken mee over oplos
singen in de eigen omgeving 
en helpen bij het aanvragen. 
Cliëntondersteuning is gratis 
toegankelijk voor alle inwoners 
van de gemeente.

Wilt u in contact komen met 
een cliëntondersteuner? Kijk 
dan op de website van gemeen
te Veldhoven bij: 
https://www.veldhoven.nl/
clientondersteuning.

Vertegenwoordigers van de nieuwe koplopergemeenten cliëntondersteuning tijdens de landelijke kick off in Almere
op 21 november 2018. Foto: Mladen Pikulić, Fotobureau Fotoland

m ,

Het project Koplopers Cliëntondersteuning is een initiatief van 
gemeentekoepel VNG, in samenwerking met leder(in) en de 
Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het 
ministerie van VWS. Movisie ondersteunt het project. Landelijk 
zijn er op dit moment 28 Koplopergemeenten. Deze nieuwe 
editie van het Koploperproject is een vervolg op de eerste ron
de met 14 koplopers vorig jaar.



Officiële Bekendmakingen

^^HOORZITTING
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HOORZITTINGEN COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN
De Commissie voor de bezwaarschriften houdt op dinsdag 18 december 2018 de 
volgende openbare hoorzittingen.

19.30 uur: Hoorzitting over het bezwaarschrift tegen de afwijzing van het verzoek 
handhavend op te treden tegen het gebruik van het gebouw aan De Run 5202 in 
Veldhoven.

De commissie hoort de indiener van het bezwaarschrift, eventuele andere belang
hebbenden en het gemeentebestuur in elkaars aanwezigheid.

De zittingen vinden plaats in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Voor in
lichtingen over deze zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat van de 
commissie, tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 14 040.

Wilt u een openbare hoorzitting bijwonen? Geef dit verzoek (inclusief het aantal 
personen dat de hoorzitting bijwoont) dan uiterlijk donderdag 13 december door 
via telefoonnummer 14 040.

Officiële Bekendmakingen Gemeenteblad
De gemeente Veldhoven maakt, op een enkele uitzondering na, officiële bekendmakingen digitaal bekend in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze be
kendmakingen kunt u ook vinden via www.veldhoven.nl/bekendmakingen. Op www.overheid.nl ‘Blijf op de hoogte' kunt u zich gratis aanmelden voor een e-mailservice voor 
berichten uit uw buurt. Onderstaande verkorte berichten bieden wij voorlopig als service. De digitale versie is rechtsgeldig. Daar leest u ook of er inzage mogelijk is en welke 
bezwaar- en/of beroepsprocedures u kunt volgen.

^ OMGEVINGSZAKEN

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2018-0261 21-11-2018 Hertgang 13 bouwen carport verleend
OV2018-0272 21-11-2018 Hoogepat 6A vervangen

kozijnen
verleend

OV2018-0277 28-11-2018 Runstraat 40 uitbreiden loods verleend
OV2018-0298 26-11-2018 De Borch- 

gravestraat 57
vergroten kozijn verleend

OV2018-0304 28-11-2018 Locht 40 bouwen erker verleend
OV2018-0311 26-11-2018 Bossebaan 17 realiseren

aanbouw
verleend

OV2018-0316 28-11-2018 Nieuwe 
Kerkstraat 6

verbouwen
woning

verleend

MELDING UITWEG

Zaaknummer Verzonden 
aan melder

Adres Geaccepteerd/
geweigerd

18.81852 27-11-2018 Locht 77 geaccepteerd

OMGEVINGSZAKEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer Ingediend Adres Voor
OV2018-0316 21-11-2018 Nieuwe Kerkstraat 6 verbouwen woning
OV2018-0317 21-11-2018 Het Lover 1 bouwen erfafscheiding en 

overkapping
OV2018-0318 23-11-2018 Eegwortel 3 wijzigen gebruik pand
OV2018-0319 25-11-2018 Huysackers, 

Poorthoeve 9
bouwen woning

OV2018-0320 26-11-2018 Provincialeweg 4 brandveilig gebruiken pand
OV2018-0321 26-11-2018 Perceel A5225, naast 

Lange Kruisweg 22
vergroten woonhuis

BESTEMMINGSPLANNEN

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 'EINDHOVENSEBAAN'
Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van een woning in het kader van de 
Ruimte-voor-Ruimte regeling op een perceel gelegen naast de bestaande woning 
Eindhovensebaan 8.
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DE WEKELIJKSE NIEUWSRUBRIEK VAN

Veldhoven
FOTOGRAFIE:
WEBSITE:
E-MAIL:
POSTADRES:
BEZOEKADRES:
TELEFOON:

gemeente Veldhoven (tenzij anders vermeld)
www.veldhoven.nl
gemeente@veldhoven.nl
Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven
Meiveld 1,5501 KA Veldhoven
vanuit Nederland: 14 040 (algemeen)
vanuit buitenland: +31 40 25 84 411

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Informatieruimte: voor bezoekers geopend op werkdagen van 
9.00 - 17.00 uur; op dinsdag van 9.00 - 19.00 uur.

VELDHOVEN WERKT OP AFSPRAAK
De publieksbalie werkt alleen op afspraak. Regel uw afspraak via 
www.veldhoven.nl.

Het loket Welzijn Wonen Zorg, het loket Werk en Inkomen en 
het Schuldhulploket werken alleen op afspraak. Bel op werkdagen 
- tussen 09.00 - 13.00 uur - voor het maken van een afspraak via 
telefoonnummer 14 040. Geef hierbij duidelijk aan welk loket u 
wilt bereiken.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT
Habraken 2409, Veldhoven, tel. (040) 25 84 333
Werkdagen van 13.00 - 17.00 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

ABONNEMENT
Wekelijks GemeenteNieuws en officiële bekendmakingen in uw 
mailbox? Regel het met een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl

www.veldhoven.nl


