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Veldhoven

Openbare besluiten collegevergadering 26 februari 2019

Hieronder zijn de besluiten van het college kort weergegeven. Over sommige besluiten 
stuurt het college aparte persberichten uit om de media te informeren.

1. Het college stelt de notulen vast van de vergadering van 19 februari 2019.

2. Het college beantwoordt de vragen uit de artikel 42 brief van Lokaal Liberaal over een 
alternatieve locatie om carnavalswagens te bouwen. Dit antwoord wordt geagendeerd 
voor de eerst mogelijke raadsvergadering.
Het college besluit formeel bijgaande antwoordbrief aan Lokaal Liberaal over het 
beschikbaar stellen van een locatie voor de bouw van carnavalswagens vast te stellen.

3. De gemeente gaat een koopovereenkomst aan voor de aankoop van reststroken grond 
naast de A2/N2/A67 van het Rijk.
Het college besluit formeel om
1. Een koopovereenkomst aan te gaan voor aankoop van percelen grond naast de 
A2/N2/A67 van het Rijk, in totaal 43 percelen met een oppervlakte van 90.159 m2.
2. De benodigde dekking van O 186.393,- in de eerstvolgende kwartaalrapportage aan 
de raad mee te nemen.

4. Er wordt een lening verstrekt aan tennisvereniging VLTC voor aanleg van LED- 
verlichting op hun sportpark.
Het college besluit formeel positief te beslissen op het verzoek van tennisvereniging 
VLTC om een lening te verstrekken voor de verduurzaming van hun sportpark, onder 
de voorwaarden van het treasurystatuut.

5. Het college verleent subsidie aan Stichting TheaterOpleiding Veldhoven voor de 
musical "Special Pirates" en aan Stichting R.D. Unique Sport Events voor het 
organiseren van de Brabantse kampioenschappen G beach soccer in 2019. Deze 
activiteiten zijn Samenvatting : In de subsidieregeling "Vitale Samenleving" is een 
experimenteerruimte opgenomen. In dat kader zijn vijf aanvragen ingediend. Het 
college wordt voorgesteld subsidie te verlenen aan de projecten van TheaterOpleiding 
Veldhoven en Stichting R.D. Unique Sport Events. De aanvragen van Stichting Vier het 
leven, Vereniging Zichtbaar! en van mevrouw Bolck-Reemers passen minder goed 
binnen de kaders van de subsidieregeling. Daarom wordt voorgesteld om deze 
aanvragen te weigeren.
Het college besluit formeel om
1. Op grond van de Experimenteerruimte versterken vitale samenleving eenmalig O 
5.827 subsidie te verlenen aan Stichting TheaterOpleiding Veldhoven voor de musical 
"Special Pirates" in 2019.
2. Op grond van de Experimenteerruimte versterken vitale samenleving eenmalig O 
11.000 subsidie te verlenen aan Stichting R.D. Unique Sport Events voor het 
organiseren van de Brabantse kampioenschappen G beach soccer in 2019.
3. De subsidieaanvraag van stichting Vier het Leven voor het project "ouderenmaatje" 
op grond van de subsidieregeling Vitale Samenleving te weigeren.
4. De subsidieaanvraag van mevrouw Bolck-Reemers, voor het project "Dagbesteding
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Koffietijd" op grond van de subsidieregeling Vitale Samenleving te weigeren.
5. De subsidieaanvraag van vereniging Zichtbaar! voor de presentatiemiddag over 
hulpmiddelen op grond van de subsidieregeling Vitale Samenleving te weigeren.

6. Het middengebied van 't Look (fase 3 van de herinrichting 't Look) wordt opnieuw 
ingericht. Met de inbreng van bewoners is een concept ontwerpplan gemaakt. Het 
college legt dit conceptplan nu ter inzage, zodat wijkbewoners en overige 
belangstellenden erop kunnen reageren door het indienen van een zienswijze. Volgens 
de huidige planning kan in augustus de aanbesteding plaatsvinden zodat de uitvoering 
van het plan in het 2e kwartaal 2020 kan beginnen.
Het college besluit formeel om het concept voorlopig ontwerp 'herinrichting ’t Look 
midden (fase 3)' vaststellen en ter inzage leggen voor bewoners en belangstellenden.

7. Het college wil medewerking verlenen aan een aangepast verzoek om een perceel 
grond aan het Hoogeind te ontwikkelen. Het eerdere verzoek om een multifunctioneel 
gebouw met een bijzondere functie mogelijk te maken wordt uitgebreid. Naast de 
gewenste invulling met sociaal, maatschappelijke, recreatieve en culturele functies, 
worden er ook overnachtingsmogelijkheden en een restaurantgedeelte opgericht. Uit 
veiligheidsredenen en om het complex goed te kunnen beheren, maakt een 
dienstwoning onderdeel uit van het plan. Door deze voorziening wordt één van de 
noordelijke dorpsentrees van Oerle ruimtelijke en functioneel opgewaardeerd.
Het college besluit formeel tot een eerder verleende principemedewerking voor de 
bouw van een multifunctioneel gebouw met een bijzondere functie aan het Hoogeind 
uitbreiden door overnachtingsmogelijkheden, horeca binnen categorie 2 en een 
dienstwoning toe te staan.

8. Voor de verkiezingen van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op 23 
mei 2019 worden negentien stembureaus ingesteld. Het stembureau in het 
gemeentehuis wordt toegankelijk ingericht voor blinden en slechtzienden. De locaties 
van de stembureaus vindt u op www.veldhoven.nl
Het college besluit formeel om de volgende stemlokalen als stembureaus in te stellen 
voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op 23 mei 
2019:
1. Gemeentehuis, Meiveld 1
2. Wijkgebouw D'n Uitwijk, Wal 154
3. Wijkvoorziening De Ligt, Ligt 157
4. Kantine Voetbalvereniging U.N.A., Sportlaan 3
5. Ontmoetingscentrum Zeelst, Sele 21
6. Dorpscentrum d’Ouw School, Oude Kerkstraat 18
7. Clubgebouw Sentrum '70, Handwijzer 34
8. RSZK Merefelt, Parklaan 2
9. Gemeenschapshuis d'n Bond, Rapportstraat 29
10. Ontmoetingscentrum het Tweespan, Mira 2
11. Basisschool De Brembocht, De Messenmaker 10
12. Basisschool De Berckacker, Norenberg 23
13. Basisschool Dick Bruna, Roek 19 14. Basisschool De Heiacker, Weldsehei 2
15. Cafe-Rest. Jan's Polder, Muggenhol 15 A
16. Mixed Hockey Club Basko, Korze 86
17. MFA Noord, Smelen 38
18. Woonzorgcomplex Rundgraafpark, Houtwal 4
19. Severinus, Platanenlaan 28

9. Het college informeert de gemeenteraad over het jaarprogramma 2019 van het 
samenwerkingsverband Stedelijk Gebied Eindhoven. In dit programma staan de acties



rrîïi
'SJŕtftò&M&ōA T * in n

jP* ,-vki»
'ie**. - *~. ;

liothei '^Ą»ms \\

si m
\\m^

voor 2019 die op het gebied van economie, wonen, voorzieningen ŭ evenementen en 
ruimte worden ondernomen om het vestigingsklimaat in onze regio te versterken.
Het college besluit formeel om de gemeenteraad informeren over het jaarprogramma 
2019 Stedelijk Gebied Eindhoven middels bijgevoegde informatienota.

10. (embargo op besluit B&W van 2 oktober 2018 is vervallen)
De Hoogepat in de wijk Zeelst wordt heringericht. De bestrating, het riool en de 
straatverlichting worden vervangen. Voor het selecteren van een geschikte aannemer 
om het werk uit te voeren, heeft het college in september een inkoopstrategie 
vastgesteld. Op dit besluit lag embargo totdat de opdracht aan de aannemer is 
gegund.
Het college besluit formeel om de inkoopstrategie 'Reconstructie Hoogepat' vast te 
stellen.

Openbare activiteitenkalender college van 13 tot en met 24 maart 2019

Belangstellende raadsleden en vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom bij de 
genoemde activiteiten, tenzij anders vermeld. Vermelde tijden zijn bij benadering, zoals 
doorgegeven door de organiserende partij. Neem voor meer informatie contact op per e
mail met communicatie@veldhoven.nl of bel (040) 258 41 84.

Nationale Boomfeestdag 
Woensdag 13 maart 2019 | 10.00 uur 
Locatie: Zandoerlese Bossen
Wethouder Hans van de Looij houdt een welkomstwoord en plant de eerste boom samen 
met enkele basisschool leerlingen.

In gebruik nemen van de buurt-AED 
Zaterdag 16 maart 2019 | aanvang 13.00 uur 
Locatie: Biezenkuilen 8, 5502 PD Veldhoven
Wethouder Hans van de Looij geeft een feestelijk tintje aan de officiële installatie van de 
buurt-AED.

Uitwisseling leerlingen van het Kaiser-Karls-Gymnasium en Sondervick College 
Maandag 18 maart 2019 | aanvang 13.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Veldhoven (Raadszaal), Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven
Wethouder Daan de Kort begroet de leerlingen van het Kaiser-Karls-Gymnasium uit Aken.

Kick Off Sjors Sportief
Woensdag 20 maart 2019 | aanvang 14.45 uur
Locatie: Zwembad en Sporthal den Ekkerman, Wal 152, 5501 HP Veldhoven
Wethouder Daan de Kort doet een woordje bij de Kick Off van Sjors Sportief 
Kinderen kunnen zich op deze dag al inschrijven voor het project Sjors Sportief.

Dag van de Leerplicht
Donderdag 21 maart 2019 | aanvang 12.15 uur
Locatie: Prins Willem Alexanderschool, Knegselseweg 8, 5504 NC Veldhoven
Wethouder Daan de Kort spreekt leerlingen van de PWA kort toe om aandacht te geven aan 
de Dag van de Leerplicht.
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Feestelijke afsluiting renovatie woningen in d'Ekker 
Zaterdag 23 maart 2019 | aanvang 15.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Sentrum 70, Handwijzer 34,5503 VE Veldhoven
Wethouder Hans van de Looij houdt een toespraak bij de feestelijke afsluiting van de 
renovatie van woningen in d'Ekker.

Afsluiting Tennisproject
Zaterdag 23 maart 2019 | aanvang 15.30 uur
Locatie: David Lloyd, Peter Zuidlaan 30, 5502 NH Veldhoven
Wethouder Daan de Kort maakt de prijswinnaars bekend van de groepen 5 van het 
basisonderwijs.
De groepen 5 van het basisonderwijs hebben binnen- en buitenschools tennislessen 
gevolgd. Dit is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen de gemeente Veldhoven en 
Brede School Veldhoven.


