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Advies nodig over het verduurzamen van uw woning? 
Kijk op www.energieloket-zuidoostbrabant.nl voor 

inspiratie en informatie.

Graag uw medewerking
Onderzoek cliënttevredenheid 
sociaal domein

Kick-off Sjors Sportief
Sjors Sportief is weer van start! Op 20 maart was de aftrap voor 
dit jaar bij Den Ekkerman. Basisschoolkinderen kunnen zich vanaf 
22 maart weer inschrijven voor heel veel sportieve naschoolse 
activiteiten in Veldhoven.

Gemeentenieuws Veldhoven

Boksen, zwemmen als een 
zeemeerminAman, hiphoppen, 
basketballen of danceballet. 
Dat zijn slechts enkele activitei
ten die kinderen in Veldhoven 
de komende tijd (vaak gratis) 
kunnen doen via Sjors Sportief. 
Met de lessen kunnen kinderen 
op een leuke manier sportieve 
activiteiten ontdekken.

GROOT SUCCES
In 2018 maakten maar liefst 
2.000 basisschoolkinderen in 
Veldhoven kennis met sport 
binnen onze gemeente dank
zij Sjors Sportief. Vanwege dit 
succes gaat Sjors Sportief ook 
in 2019 verder. Dit jaar doen er 
54 verenigingen mee. In totaal 
bieden zij ruim 200 activiteiten 
aan voor de kinderen.

KICK-OFF
Bij Zwembad en Sporthal Den 
Ekkerman deden op woens
dagmiddag 20 maart zo'n 300 
kinderen mee aan de kick-off 
van Sjors Sportief. Voor kin
deren van groep 1 t/m 4 was 
er een spring- en dansmiddag 
en voor kinderen van groep 5 
t/m 8 waren er verschillende 
zwemactiviteiten. Wethouder

Daan de Kort reikte tijdens de 
kick-off aan twee winnaars van 
de tekenwedstrijd een prijs uit.

WINNAARS
Jocelyn Langelaar van basis
school De Rank won de eer
ste prijs (met een score van 
29,68%). Ze mag met haar 
hele klas een middag naar 
Zwembad Den Ekkerman en 
haar tekening komt op de 
voorkant van het Sjors Sportief 
boekje. Op de tweede plaats 
eindigde Djessy Oerlemans 
van basisschool Dick Bruna 
(met een score van 28,06%), 
haar prijs is een middag spelen 
bij Speellandschap de Heiberg 
met haar klas. De tekening van 
Djessy komt in het boekje.

INSCHRIJVEN
Alle Veldhovense basisschool
kinderen kregen half maart 
het kleurrijke Sjorsboekje 
met daarin alle activiteiten. 
Vanaf 22 maart om 16.00 
uur start de inschrijving via 
www.siorssportief.nl. Op die 
website is ook uitgebreide in
formatie te vinden over alle ac
tiviteiten.

De gemeente Veldhoven is benieuwd hoe cliënten de Wmo-ondersteuning, jeugdhulp, ondersteu
ning bij werk & inkomen (participatiewet) of schulddienstverlening ervaren. Daarom krijgen zo'n 
2.500 inwoners in maart een brief in de bus met het verzoek mee te werken aan een tevredenheids- 
onderzoek.

ZorgfocuZ voert het onderzoek 
uit. Dit is een onafhankelijk on
derzoeksbureau. We verwach
ten de uitkomsten van het on
derzoek in juni.

Kinderen in actie tijdens 
Nationale Boomfeestdag

Om de dienstverlening aan in
woners zo goed mogelijk te la
ten aansluiten op de behoeften, 
wil de gemeente graag van cli- 
enten horen wat er goed gaat 
en wat beter kan. We onder
zoeken de tevredenheid over 
de Wmo en jeugdhulp jaarlijks 
sinds 2016. Voor het eerst on
derzoeken we nu ook de tevre
denheid over de ondersteuning

bij werk å inkomen en schuld
dienstverlening.

ONDERZOEK
De 2.500 deelnemers aan het 
onderzoek zijn (via een steek
proef geselecteerde) cliënten 
die via de gemeente Veldhoven 
Wmo-, jeugdhulp- of inko
mensvoorzieningen ontvangen, 
bemiddeling bij arbeidspartici

patie krijgen of worden gehol
pen bij schuldenproblematiek. 
Ze krijgen een vragenlijst toege
stuurd over verschillende aspec
ten van de ondersteuning.

VRAGENLIJST
Ontvangt u een vragenlijst? 
We waarderen het enorm als u 
de tijd wilt nemen om deze in 
te vullen en terug te sturen. U 
kunt de vragenlijst ook online 
invullen.

Samen met wethouder Hans van de Looij mochten de leerlingen bomen planten.

Woensdag 13 maart is de 63e Nationale Boomfeestdag gehouden. Ongeveer 53 leerlingen van groep 
7 van BS Zeelsterhof plantten samen met wethouder Hans van de Looij en enkele ouders en vrijwil
ligers van I.V.N. Veldhoven-Vessem-Eindhoven, bomen in de Zandoerlese bossen.

Samen werden enkele laanbo- 
men en 2500 struiken geplant. 
Het laatste gedeelte van een 
akkerland is nu omgevormd 
naar een bos als natuurcom
pensatie voor de aanleg van de 
Zilverbaan. Na het planten heb
ben de leerlingen zelfgemaakte 
'zaadbommen' over het per
ceel verspreid. De 'bommen', 
gemaakt van klei en potgrond, 
bevatten diverse bloemenza- 
den. Op de plek waar de bom 
terecht komt, ontwikkelen zich 
bloemen voor allerlei insecten.

DOELSTELLING
BOOMFEESTDAG
Gemeenten realiseren al jaren 
de doelstelling van de Boom
feestdag: basisschoolkinderen 
bomen laten planten op de Na
tionale Boomfeestdag en hen 
zo op een positieve wijze in 
contact brengen met de natuur. 
Hierdoor leveren we een bijdra
ge aan een duurzame wereld.
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Asbest dak: verwijder het voor 2025

Foto: Martily Media

De rijksoverheid verplicht woningeigenaren om asbest daken 
vóór 1 januari 2025 te verwijderen. Met deze maatregel wil de 
overheid mogelijke gezondheidsrisico's - ontstaan door verwe
ring van het materiaal - beperken. Het is uw eigen verantwoorde
lijkheid om hierop tijdig actie te nemen.

Vooral bij oudere woningen 
en schuren zijn in het verle
den vaak asbest golfplaten of 
dakleien gebruikt als dakbe
dekking. Deze verweren in de 
buitenlucht. Zo kunnen asbest
vezels vrijkomen, met het risico 
op verspreiding in de buiten
lucht en de bodem. Het gaat

met name om golfplaten die 
vóór 1994 zijn geproduceerd. 
Sinds 1994 is het in Nederland 
verboden om asbest toe te pas
sen in golfplaten. De rijksover
heid heeft de termijn om dit te 
regelen verruimd met een jaar, 
van 1 januari 2024 naar 1 janu
ari 2025. Foto: Martily Media

HOE HERKENT U ASBESTVRIJE GOLFPLATEN
Op de buitenkant van asbestvrije golfplaten staat 
een codering, vaak bij de rand. De volgende code
ringen zijn van toepassing: NT, AF, AFM, NA, AP of 
AV. Ook kan een productiejaar zijn aangegeven. Als 
deze datum 1994 of later is, zijn de golfplaten ook 
asbestvrij.

ASBEST PLATEN VERWIJDEREN? EERST MELDEN!
Gaat u asbesthoudende golfplaten verwijderen? 
Voor u begint moet u dat bij de gemeente melden. 
Verder is de werkwijze afhankelijk van het aantal 
vierkante meters materiaal.

Tot 35 m2 35 m2 of meer golfplaten
(hetzelfde geldt voor gespijkerde golfplaten)

Woningeigenaren mogen tot 35 m2 geschroefde of losliggende asbest golfplaten, 
afkomstig van het eigen perceel, in eigen beheer verwijderen (eventueel samen 
met de buren). U hoeft geen asbestrapport te laten opstellen door een gecertifi
ceerd asbestbedrijf.

4 STAP 1 - MELDEN
Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl met in de onderwerpregel 
'asbestsanering particulier'. Vermeld in uw bericht uw adresgegevens, de 
geplande datum van sanering en stuur enkele digitale foto's mee van het te 
saneren dak. U ontvangt een brief met informatie over het veilig verwijderen 
van de golfplaten.

4 STAP 2 - VERWIJDEREN EN VERPAKKEN
Verwijder de golfplaten volgens de veiligheidsinstructies. Verpak het verwijder
de materiaal goed. Gebruik hiervoor een dubbele laag stevig plastic van mini
maal 0,2 mm dik.

» STAP 3 - GRATIS INLEVEREN
De asbest golfplaten kunt u - uitsluitend na telefonische afspraak en goed 
verpakt - gratis inleveren bij de Milieustraat.

Meer informatie vindt u op www.veldhoven.nl/milieustraat.

4 STAP 1 - VOORBEREIDEN
Voor het verwijderen van 35 m2 of meer golfplaten bent u verplicht een gecertifi
ceerd asbestsaneringsbedrijf in te schakelen. Dit geldt ook voor gespijkerde 
golfplaten, ook als het oppervlak minder dan 35 m2 is. Een gecertificeerd bedrijf 
vindt u via www.ascert.nl.

* STAP 2 - RAPPORT LATEN MAKEN
U laat een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf (via www.ascert.nl) een 
asbestrapport opstellen. Zonder rapport mag een gecertificeerd bedrijf niet 
saneren.

4 STAP 3 - MELDEN
Dien minimaal vier weken van tevoren een sloopmelding in via 
www.omgevingsloket.nl. Ook het asbestsaneringsbedrijf kan deze melding voor 
u verzorgen. Na het indienen van een volledige melding ontvangt u van de 
gemeente een brief met verdere voorschriften.

4 STAP 4 - VERWIJDEREN
Het bedrijf verwijdert het materiaal volgens de voorschriften en voert het ook 
voor u af.

Meer informatie vindt u op www.veldhoven.nl/slopen-en-asbest-verwijderen.

SUBSIDIE OVERHEID IS OP
In 2018 was er een landelijke subsidieregeling, die pot is inmiddels leeg. Mogelijk komt er in de komende jaren weer een nieuwe landelijke of regionale regeling. 
Als dat zo is dan informeren wij u daarover.
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VOORNEMEN OPLEGGEN MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
ART. 8.42 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een verzoek hebben ontvangen 
tot het stellen van maatwerkvoorschriften en dat zij voornemens zijn een besluit 
vast te stellen tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 
8.42 Wet milieubeheer juncto de artikelen 2.1 en 2.20 van het Activiteitenbesluit. 
Het verzoek betreft het overschrijden van de geluidgrenswaarden voor de maximale 
geluidsniveaus in een deel (tussen 21.00 -23.00 uur en 06.00 - 07.00 uur) van de 
nachtperiode bij autobedrijf W. Versantvoort, Kruisstraat 86 in Veldhoven.

Het voornemen en de hierbij behorende stukken zijn vanaf 20 maart 2019 vier 
weken ter inzage beschikbaar. Binnen vier weken na de startdatum van de ter in
zage legging kan iedereen die rechtstreeks in zijn belang is getroffen hiertegen een 
zienswijze indienen.

Voor inzage, meer informatie of het indienen van een zienswijze kunt u con
tact opnemen met de afdeling Mens en Omgeving. Stuur een e-mail naar 
omgevingsloket@veldhoven.nl met vermelding van behandelnummer MM2018.011 
of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Naam inrich
ting

Adres Omschrijving Verzonden 
aan aanvrager

Autobedrijf W. Kruisstraat 86 Voornemen besluit maatwerk- 28-02-2019
Versantvoort voorschriften voor het aspect

geluid

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 BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreide procedure)

R.J

I

Zaaknummer Ingediend Adres Voor

OV2019-0061 04-03-2019 Heerseweg 49 wijzigen bestemmings
plan t.a.v. horeca
gedeelte

OV2019-0064 11-03-2019 17 Septemberstraat 23 plaatsen dakopbouw
OV2019-0065 12-03-2019 De Run 5211 realiseren fitnessclub

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd

OV2018-0268 07-03-2019 Kranenberg 11 realiseren opbouw verleend
OV2018-0335 07-03-2019 De Sitterlaan 18 realiseren aan

bouw en dakkapel
verleend

OV2019-0007 07-03-2019 Draaiboom- 
straat 31

plaatsen dakkapel verleend

OV2019-0014 08-03-2019 De Run 4250 aanbrengen
gevelreclame

verleend

OV2019-0016 08-03-2019 De Run 6803 bouwen bedrijfs
hal

verleend

OV2019-0031 08-03-2019 Locht 77 plaatsen schutting verleend
OV2019-0057 12-03-2019 Frans Bekers- 

straat 10
aanbouwen etage 
op bestaande 
bijkeuken

verleend

OV2018-0339 13-03-2019 Diverse
locaties

kappen bomen van rechts
wege
verleend

Zaaknummer Verzonden Adres Voor Verleend/
aan aanvrager geweigerd

OV2018-0179 12-03-2019 Clementina- bouwen vrijstaan- verleend
laan 1A de woning

INGEDIENDE AANVRAGEN DRANK- EN HORECAWET EN EVENEMENTEN
Zaaknummer Ingediend Adres Voor

EV2019-0024 01-03-2019 Blaarthemseweg 86 Jubileum Onze Lieve
Vrouwe Gilde

EV2019-0026 07-03-2019 Knegselseweg 30 Gala Sondervick
EV2019-0029 08-03-2019 Grasveld Berkt-Nieuwe Severinus kermis

Kerkstraat

BESLUITEN DRANK- EN HORECAVERGUNNING/EVENEMENTEN
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd

EV2018-0085 11-03-2019 Plein d'Ekker Beach Event verleend

MELDING UITWEG
Zaaknummer Verzonden 

aan melder
Adres Geaccepteerd/

geweigerd

19UIT02774 07-03-2019 Heiberg, B 3343 geaccepteerd

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


