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VELDWIJZER

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

hoven bieden regelingen die het net wat makkelijker voor je maken.

MEER OVER HUYSACKERS
Huysackers is - na Oerle-Zuid - de tweede ontwikkeling in de 
nieuwe woonwijk Zilverackers, aan de westkant van Veldho
ven. Huysackers krijgt daar een centrale plek, grenzend aan 
de Zilverbaan, ten zuiden van de Antwerpsebaan en tot onder 
de Roskam. In totaal komen hier 430 woningen in het groene, 
glooiende landschap. Om de centraal gelegen Brink komen rij- 
woningen, patiowoningen en twee-onder-een-kapwoningen. 
Het straatbeeld wordt qua architectuur heel divers, aanslui
tend op de kenmerkende bouwstijl van de Kempische dorpen. 
Ook het openbaar gebied wordt duurzaam ingericht; er komt 
duurzame LED-straatverlichting. Overtollig regenwater ver
dwijnt niet in het riool maar wordt via tuin en straat afgevoerd 
naar opvangvoorzieningen in het omliggende landschapspark, 
zoals wadi's, vijvers en beekjes. Kijk voor meer informatie op 
www.veldhoven.nl/zilverackers.

Afvalcontainers voortaan
grijs met gekleurd deksel

In Veldhoven willen we dat iedereen mee kan doen. Daarom heeft de gemeente de meedoenvoor
ziening die activiteiten toegankelijker maakt voor inwoners met een kleine beurs,. Want wat als uw 
inkomen niet voldoende is voor u of uw kinderen om mee te doen aan activiteiten? Informeer naar 
de mogelijkheden!

De gemeente kent verschillende voorzieningen 
en regelingen die uw inkomen ondersteunen. 
Naast bijvoorbeeld de collectieve zorgverzeke
ring (hierover stond vorige week een stuk in dit 
GemeenteNieuws) is er de meedoenvoorziening.

UITBREIDING AANBOD 
MEEDOENVOORZIENING
Het aanbod van de meedoenvoorziening is 
nu uitgebreid. Ook voor senioren zijn er meer 
mogelijkheden om mee te doen door het op
nemen van activiteiten van de KBO, PVGE, 
SWOVE en de Zonnebloem in de voorziening. 
Kijk voor meer informatie en het aanbod op 
www.veldhoven.nl/meedoen-voorziening.

VOORWAARDEN
Om gebruik te kunnen maken van de meedoen
voorziening 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 bijstand mag hebben.

VELDWIJZER
Er is soms meer mogelijk dan u denkt. Als uw in
komen onder een bepaalde grens valt, kunt u niet

alleen een beroep doen op de collectieve zorgver
zekering, maar ook gebruik maken van andere 
regelingen van de gemeente, Stichting Leergeld 
(voor activiteiten voor uw kinderen) en de Voed- 
selbank. Denkt u in aanmerking te komen voor 
een of meer regelingen, ga dan langs bij Veldwij
zer aan de Sterrenlaan 15. Daar wordt gekeken op 
welke regelingen u recht heeft en u wordt meteen 
geholpen met het aanvragen 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 loket is 
open op maandag, dinsdag 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 telefonisch te be
reiken op nummer 040 2092044.

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

Gezamenlijk verrichtten wethouder Hans van de Looij en Sinterklaas de 
starthandeling van Huysackers. Foto: Deuxbleus Fotografie

Woensdag 5 december was het zover: de bouw van Huysackers 
is begonnen. Wethouder Hans van de Looij gaf het startsein voor
de eerste fase: de bouw van 39 
koopwoningen. Bij dit heuglijke 
betrokken partijen aanwezig.

Huysackers wordt de eerste 
grote nieuwbouwontwikkeling 
met uitsluitend 'Nul-op-de-me- 
ter'(NOM-)woningen. Dit bete
kent dat de huizen voldoende 
(of meer) energie opwekken 
als nodig is voor het huis en 
het huishouden. De elektriciteit 
wordt opgewekt met zonnepa
nelen. Warmtepompen zorgen 
voor de verwarming. Huysac- 
kers krijgt geen gasaansluiting 
en wordt daarmee het eerste 
gasloze 'dorp' in Veldhoven.

PLANNING
Floreffe - een samenwerkingsver
band tussen Land 's-Heeren Vast-

huurwoningen en 64 vrije sector 
moment waren alle bij de bouw

goedontwikkeling, Van Santvoort 
Ontwikkeling en BPD Ontwikke
ling - ontwikkelt het merendeel 
van de woningen. In het eerste 
kwartaal van 2019 komen de 64 
projectmatige koopwoningen in 
verkoop. Naar verwachting krij
gen de eerste huurders begin 
2020 de sleutel van hun nieu
we woning. De huurwoningen 
worden verhuurd door Woon- 
stichting 'thuis en Bouwinvest. 
Gemeente Veldhoven verkoopt 
daarnaast in de eerste bouwfase 
ook 18 particuliere bouwkavels. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.nieuwbouw-huysackers.nl.

Inwoners die een nieuwe afvalcontainer aanvragen, zijn misschien verrast wanneer deze wordt afge
leverd. De container 'nieuwe stijl' is namelijk grijs. De kleur van het deksel geeft voortaan aan voor 
welke afvalstroom de container bedoeld is.

Gemeentenieuws Veldhoven
Informeer naar de mogelijkheden

Ook u kunt meedoen!
Duurzaam nieuwbouwproject
Bouw Huysackers van start

De afgelopen jaren gebruikten we 
volledig gekleurde containers voor 
het inzamelen van de verschil
lende afvalsoorten. Het gebruik 
van de container nieuwe stijl heeft 
verschillende voordelen: het is ef
ficiënter/goedkoper voor inkoop 
en vervanging en er is minder 
opslagruimte nodig. Steeds meer 
gemeenten gaan hierop over.

INZAMELING 
BLIJFT HETZELFDE
Er verandert helemaal niets aan

de inzameling van het afval. De 
kleur van het deksel geeft aan 
welke afvalsoort u met die con
tainer inzamelt:
* Grijs deksel: 

container voor restafval.
* Groen deksel: 

container voor GFT en álle 
etensresten.

* Blauw deksel: 
container voor papier.

De huidige volledig gekleurde 
containers blijven in gebruik,

tot deze aan vervanging toe 
zijn. In gebruik zijnde groene 
en blauwe containers die in de 
toekomst kapot 
gaan of kwijt 
raken, wor
den voort
aan ook 
vervan
gen door 
een grijze 
container 
met groen of 
blauw deksel.



GemeenteNieuws Woensdag 12 december ^ 2018

Afvalkalender 2019 online
De digitale afvalkalender voor 2019 staat nu online. Op deze kalender kunt u zien op welke dag het 
afval bij u wordt opgehaald.

U vindt in uw persoonlijke af
valkalender de ophaaldata voor 
PMD (plastic, metaal en drank- 
kartons), GFT+E (groente-, fruit
en tuinafval en álle etensresten), 
restafval en papier. Ook is aange
geven wanneer de inzamelwagen 
voor KCA (klein chemisch afval) 
bij u in de buurt staat. U kunt 
uw afvalkalender bekijken, prin
ten of downloaden en toevoe
gen aan uw digitale agenda via 
www.veldhoven.nl/afvalkalender.

Er zijn ook afvalapp's die u kunt 
downloaden. Wij wijzen u erop 
dat de gemeente deze niet on
dersteunt. Als u deze gebruikt 
krijgt u mogelijk onjuiste ge
gevens. Daarom adviseren wij 
u enkel gebruik te maken van 
de online afvalkalender via

www.veldhoven.nl/afvalkalender.

AFVAL SCHEIDEN
Het komt regelmatig voor dat 
afval in PMD-zakken wordt ge
daan dat daarin niet thuishoort, 
zoals bijvoorbeeld piepschuim 
en luiers. De ophaaldienst 
neemt deze zakken niet mee. 
Het gevolg hiervan is zwerf
vuil, kapotte zakken en onge
dierte. U kunt dit voorkomen 
door alleen PMD (huishoude
lijk verpakkingsplastic, blikjes 
en drankkartons) in de PMD- 
zakken te doen. Piepschuim en 
luiers horen in de restafvalbak.

Helpt u mee door uw afval op de 
juiste manier te scheiden? Kijk op 
www.afvalscheidingswijzer.nl
als u niet zeker weet in welke

bak u afval moet weggooien.

AFVAL KLAARZETTEN
Regelmatig worden PMD-zak- 
ken de avond of zelfs dagen vóór 
de ophaaldag al aan de straat 
gezet. Ook dit heeft zwerfvuil, 
kapotte zakken en ongedierte 
tot gevolg. Wij vragen u daarom 
om de PMD-zakken pas op de 
ophaaldag (vanaf 7.30 uur) bui
ten te zetten of aan de kroon- 
ringen te hangen. De kliko's mag 
u wel de avond ervoor vanaf 
20.00 uur klaarzetten.

KLACHTEN OF VRAGEN?
Is uw kliko niet geleegd? Of 
heeft u klachten of vragen over 
het ophalen van uw afval? Bel 
dan de afvalinzamelaar via tele
foonnummer 0880 - 233 200.
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Voorbeeld afvalkalender

Openingstijden gemeentehuis 
rond feestdagen

■ÜÜU
meentehuis

Foto: Martily Media

Rond de kerstdagen en eindejaar heeft het gemeentehuis aan
gepaste openingstijden.

» donderdag 20 december 09.00 - 15.45 uur.
» maandag 24 december gesloten 
» dinsdag 25 december (1e kerstdag) gesloten.
» woensdag 26 december (2e kerstdag) gesloten.
» maandag 31 december (oudjaar) gesloten.
» dinsdag 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten.
» woensdag 2 januari 10.00 - 17.00 uur.
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Parkeren Citycentrum gratis tijdens koopzondagen

Extra koopzondagen 
rond feestdagen

Uw energieverbruik meten? Leen een Wattcher!
Foto: Martily Media

Ook dit jaar zijn er weer extra koopzondagen met de feestdagen. 
Er zijn geen extra koopavonden.

DE KOOPZONDAGEN ZIJN OP:
» zondag 16 december 
» zondag 23 december

Tijdens deze koopzondagen is het parkeren in het Citycentrum 
gratis, ook in de parkeergarage.

Weet u hoeveel energie de apparaten in uw woning verbruiken? De 'Wattcher' - een handig
meetinstrumentje - geeft u inzicht.

Via het gemeentehuis leent u een Wattcher tegen een borgsom van 20 euro. Meer informatie 
vindt u op www.veldhoven.nl/energiebesparing-en-duurzame-energie. Ook de vereniging 

Veldhoven Duurzaam - kijk op www.veldhovenduurzaam.nl - leent Wattchers uit aan haar leden

LET OP! De Wattcher werkt het best in huizen zonder zonnepanelen!
Kijk voor meer informatie en gebruikstips op www.wattcher.nl.
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Officiële Bekendmakingen

íĝ^ RAADSVERGADERING

Woensdag 12 december ^ 2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 18 december 2018 in de raadzaal van het 
gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. De vergadering is openbaar en begint om 
19.30 uur. Via www.veldhoven.nl/gemeenteraad kunt u de volledige agenda en 
vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen. Deze vergadering wordt ook 
live uitgezonden door Omroep Veldhoven.

Spreekrecht voor burgers
Het spreekrecht staat open voor (sterk) gewijzigde of niet eerder geagendeerde 
voorstellen. Als inspreker hebt u maximaal vijf minuten de tijd om de 
raadsleden tijdens de vergadering te informeren. Een verzoek om spreekrecht 
meldt u uiterlijk 48 uur vóór de betreffende vergadering bij de griffie via e-mail 
sriffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

AGENDA - BESLUITVORMING
» Aanwijzen lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven

Door de benoeming van de heer M.J.A. Delhez MSc. als burgemeester van Veld
hoven dient hij te worden aangewezen als lid van het Algemeen Bestuur van de 
Metropoolregio Eindhoven.

* Benoemen extern lid Rekenkamercommissie Veldhoven
De heer drs. A.J.J. Jooren MFE RC wordt voorgedragen als extern lid van de Re
kenkamercommissie Veldhoven.

» Vaststellen Verordening Hondenbelasting 2019 
De raad is bevoegd de Verordening Hondenbelasting 2019 vast te stellen. Tijdens 
de Algemene Beschouwingen op 13 november jl. is het amendement 'assistentie-

hond' ingediend door VSA, D66, BurgerPartij Veldhoven en Lokaal Liberaal en in 
stemming gebracht: er waren 13 stemmen voor, 13 stemmen tegen. In een der
gelijk geval geeft de Gemeentewet aan dat het amendement opnieuw in stem
ming gebracht dient te worden in de volgende besluitvormende vergadering.

* Keuzenota deelname experiment centrale stemopneming 
Uit de evaluaties van de verkiezingen die het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK) de afgelopen jaren heeft gehouden, blijkt vaak dat 
gemeenten knelpunten ervaren met het handmatig tellen van de stembiljetten 
door de stembureaus. Het ministerie probeert het verkiezingsproces waar mogelijk 
te verbeteren, en heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen voor een tijde
lijke experimentenwet die het mogelijk maakt te experimenteren met een centrale 
stemopneming. Doel van het centraal tellen van de stembiljetten is het telproces 
efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar te maken. 
Het is aan de raad om een voorkeur uit te spreken voor het wel of niet deelnemen 
aan dit experiment bij de Europese Parlementsverkiezingen in mei 2019.

WILT U GAST VAN DE RAAD ZIJN?
Politiek geïnteresseerde Veldhovenaren kunnen zich aanmelden om op 18 
december 'Gast van de Raad' te zijn. Gasten van de raad worden om 18.30 
uur in het gemeentehuis ontvangen door gemeenteraadsleden en de griffie. 
Ze krijgen inzicht in het reilen en zeilen van de gemeenteraad en mogen een 
kijkje nemen achter de schermen van het gemeentehuis. Daarnaast zijn ze 
aanwezig bij de raadsvergadering. Bent u geïnteresseerd? Meld u dan aan via 
griffie@veldhoven.nl.

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

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer Ingediend Adres Voor
OV2018-0322 28-11-2018 Burgemeester van 

Hoofflaan 12
wijzigen gevelreclame

OV2018-0323 30-11-2018 Blauwven en Zwartven realiseren aanbouw 
en dakkapel op 
verschillende woningen

OV2018-0325 30-11-2018 Broederhof 2 realiseren dakopbouw

OV2018-0326 30-11-2018 Dorpstraat 15 verbouwen restaurant

OV2018-0327 01-12-2018 Djept 124A aanvragen verbouwing

OV2018-0328 03-12-2018 Oerle-Zuid, Mansus 23 bouwen woning

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2018-0295 30-11-2018 Domein 9 vergroten woon

huis achterzijde 
woning

verleend

OV2018-0305 30-11-2018 Vos 67 en 69 bouwen carport verleend

OV2018-0306 30-11-2018 Kapelstraat- 
Noord 142A en B

renoveren
voorgevels

verleend

OV2018-0308 05-12-2018 Goorstraat 18 verbouwen woning verleend

OV2018-0313 26-11-2018 Sondervick 12 verbouwen
woning

verleend

OV2018-0317 30-11-2018 Het Lover 1 bouwen erf- 
afscheiding en 
overkapping

verleend

INGEDIENDE AANVRAGEN DRANK- EN HORECAWET EN EVENEMENTEN
Zaaknummer Ingediend Adres Voor
EV2018-0098 29-11-2018 Plein Oude Kerkstraat Apres ski

(1-3 februari 2019)

(\ REGELGEVING

* Verordening afvalstoffenheffingen 2019.
^ Verordening leges 2019.
^ Verordening begraafrechten 2019.
^ Verordening marktgelden 2019.
^ Verordening onroerende-zaak belastingen 2019.
^ Verordening reclameheffing Veldhoven-Centrum 2019.
^ Verordening reclameheffing Veldhoven-Dorp 2019.
^ Verordening rioolheffing 2019.
^ Verordening tarieven wegens dienstverlening aan derden 2019. 
^ Subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat.

(\ INSCHRIJVING RNI

BESLUIT TOT OPNAME GEGEVENS OVER HET VERTREK
Burgemeester en wethouders hebben besloten om over te gaan tot opname van ge
gevens over het vertrek van onderstaande personen. Deze personen zijn per de hier
onder aangegeven datum opgenomen in het register niet-ingezetenen en zijn vanaf 
die datum niet meer als ingezetene ingeschreven in de basisregistratie personen.

Naam en voorletters Geboortedatum Uitschrijfdatum Vertrek naar
Jansen, M.C.M.C. 24-07-1967 13-11-2018 België

Dekkers, S.A.M.H. 28-06-1992 13-11-2018 Suriname

Vaz Pereira Cardoso, T. 27-02-1990 20-11-2018 onbekend

Smits, C.A. 13-12-1956 21-11-2018 onbekend

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


