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♦mVeldhoven
Openbare besluiten collegevergadering 27 november 2018

1. Het vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van burgemeester 
en wethouders van 20 november 2018
Het vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van burgemeester en wet
houders van 20 november 2018.

2. Recht van opstal(overeenkomst) Berkt 37 ten behoeve van bijencentrum St. 
Ambrosius
Berkt 37 is momenteel gemeentegrond. Het college regelt dat bijenvereniging St. Am
brosius het recht krijgt om zijn bijencentrum op gemeentegrond te plaatsen en in ei
gendom te houden.

3. Actualiseren Welzijnsbudgetplan 2017 t/m 2019
De gemeente verleent subsidies voor activiteiten die op het gebied van sport, kunst, 
cultuur, recreatie, onderwijs, zorg en welzijn bijdragen aan een prettige samenleving 
waarin iedereen kan meedoen. Voorafgaand aan het derde en laatste jaar van het sub- 
sidietijdvak 2017-2019 heeft het college met een aantal maatschappelijke organisaties 
gewijzigde subsidieafspraken gemaakt. Ook worden enkele subsidieaanvragen gewei
gerd of beëindigd.

4. Verlenen subsidie experimenteerruimte
Het college verleent het college subsidie aan de Bibliotheek Veldhoven voor de activiteit 
'Dementheek' en aan T.V. de Korrel voor de activiteit 'Sociaal Tennis'. Deze activiteiten 
dragen bij aan het versterken van de vitale samenleving. Dit houdt in dat de activiteit 
bijdraagt aan het mee laten doen van (kwetsbare) groepen aan de samenleving. De 
stichting Helpinghands4you krijgt geen subsidie uit de experimenteerruimte voor het 
project Veilig Maatje' omdat deze activiteit te weinig vernieuwend is ten opzichte van 
bestaande Veldhovense maatjesprojecten.

5. Verhuur woning Oude Kerkstraat 20
Omdat de woning Oude Kerkstraat 20 in gemeentelijk eigendom is maar leeg staat, be
sluit de gemeente deze woning te verkopen.

Activiteitenkalender college van 9 tot en met 16 december 2018

Belangstellende raadsleden en vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom bij de 
genoemde activiteiten, tenzij anders vermeld. Vermelde tijden zijn bij benadering, zoals door
gegeven door de organiserende partij. Neem voor meer informatie contact op per e-mail met 
communicatie@veldhoven.nl of bel (040) 258 44 19.

Schrijfmarathon Amnesty International 
Maandag 10 december 2018 | 11.00 uur
Locatie: Bibliotheek Veldhoven, Meiveld 2, 5501 KA Veldhoven



Burgemeester Marcel Delhez schrijft de 1e brief als startsein voor de Schrijfmarathon.

Op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, schrijven we brieven voor mensen die groot 
onrecht is aangedaan. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter onze vuist tegen onrecht.

Uitreiking BrabantsVerkeersveiligheidsLabel 
Maandag 10 december 2018 | 10.20 uur
Locatie: R.K. Basisschool De Meerhoef, Raadhuisstraat 1, 5503 CS Veldhoven
Wethouder Ad van den Oever doet een kort woordje tijdens de uitreiking van het BVL aan Ba
sisschool de Meerhoef.

Basisschool de Meerhoef heeft meegedaan aan het BrabantsVerkeersveiligheidsLabel. Hiermee 
laat de school zien dat zij zich structureel inzetten voor verkeersveiligheid. Samen streven we 
in Brabant naar NUL-verkeersdoden en daar past het BVL prima in.

Expat activiteit
Woensdag 12 december 2018 | 17.00 uur
Locatie: Echt Veldhovenz ON iCe, De Plaatse, Veldhoven-Dorp
Wethouder Hans van de Looij houdt een informeel welkomstwoord vanuit de gemeente richting 
de internationals van ASML bij Echt Veldhovenz ON ICE.

Opening kerstmarkt Rundgraaf Park 
Woensdag 12 december 2018 | 20.00 uur
Locatie: 55+ Wooncomplex Rundgraafpark, Houtwal 130, 5509 KK Veldhoven
Wethouder Jeroen Rooijakkers verricht de opening van de kerstshow aan het Rundgraafpark.

Severinus Songfestival
Zaterdag 15 december 2018 | 13.30 uur
Locatie: Echt Veldhovenz ON ICE, De Plaatse, Veldhoven-Dorp
Wethouder Daan de Kort neemt plaats in de jury en zal de prijsuitreiking verrichten van dit 
jaarlijks terugkerende festival.
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