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Regelmatig wordt er in Veldhoven aan de weg gewerkt

Hoofdingang gemeentehuis aan het Meiveld tijdelijk afgesloten van 29 april
tot uiterlijk 8 mei

Samen op weg naar een
DUURZAAM VELDHOVEN

INFORMEER DE POLITIE OF DOE AANGIFTE
Vertrouwt u het niet? Bel altijd de politie of bekenden bij onraad, 
ook als u niemand heeft binnengelaten. Heeft u informatie 
over babbeltrucs of bent u slachtoffer? Geef het door aan 
de politie via 0900-8844. U kunt in contact komen met uw 
wijkagent via https://www.politie.nl/miin-buurt/wiikagenten. 
Via www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen kunt u ook 
aangifte doen of iets melden.

Gemeentenieuws Veldhoven

Laat niemand binnen

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

Plaatsing zonnepanelen 
op gemeentelijke gebouwen
Hoofdingang gemeentehuis 
Meiveld tijdelijk afgesloten

Dieven met babbeltrucs 
actief in Veldhoven

Maandag 29 april start de aanleg van in totaal 850 zonnepanelen 
op de daken van gemeentehuis, bibliotheek en theater De Schalm. 
De hoofdingang van het gemeentehuis aan het Meiveld wordt 
daarom van 29 april tot uiterlijk 8 mei afgesloten met een hekwerk. 
Hierdoor is de passage tijdelijk ook niet als doorsteek te gebruiken.

We vragen de bezoekers van het 
gemeentehuis in deze periode 
de achteringang aan het Min- 
neveld gebruiken en daarvoor 
even om te lopen. Dit betekent 
ook dat mensen die vanaf Repel 
Z Minneveld naar het Citycen- 
trum willen, om moeten lopen; 
de passage is immers afgesloten 
aan de kant van het Meiveld.

VEILIGHEID
De Meiveld-ingang van het 
gemeentehuis wordt tijdelijk 
afgesloten in verband met de 
veiligheid. Het dak van het ge
meentehuis is niet plat maar 
rond; hierdoor zouden tijdens 
het werk materialen of gereed
schappen naar beneden kunnen 
vallen. Met deze maatregel wil
len we voorkomen dat bezoe
kers gewond kunnen raken.

STIMULERINGSREGELING 
DUURZAME ENERGIE
PRODUCTIE (SDE)
Plaatsing van de extra zonnepa
nelen is mogelijk door een SDE-

subsidie. Er komen 300 panelen 
op het dak van het gemeente
huis, 220 stuks op het dak van 
de bibliotheek en 330 stuks op 
het dak van theater De Schalm. 
In totaal kunnen deze extra 
zonnepanelen 225.000 kWh/ 
jaar opwekken. Dit komt neer 
op het elektriciteitsverbruik van 
ongeveer 65 huishoudens. Op 
het dak van het gemeentehuis 
liggen al 164 zonnepanelen.

HOOFDINGANG THEATER 
DE SCHALM OPEN BIJ 
VOORSTELLINGEN
Tijdens het werk houdt de aan
nemer rekening met de voorstel
lingen van theater De Schalm. 
Als er voorstellingen zijn gaan de 
hekken aan de kant legt hij zo 
nodig het werk stil. Bezoekers 
kunnen de hoofdingang van het 
theater dan gewoon gebruiken. 
Het gaat om de middagvoorstel
lingen van 1, 3 en 7 mei en de 
avondvoorstellingen van 2, 3, 6, 
9 en 10 mei.

Afgelopen maand zijn er twee gevallen van babbeltrucs gemeld in Veldhoven: de dieven kwamen 
met een smoesje de woning binnen en hebben zaken gestolen. Met de bewoners gaat het gelukkig 
goed. Voorkom dat ook u slachtoffer wordt van diefstal.

Oplichters komen vaak met een 
smoes binnen en eenmaal in de 
woning leiden ze het slachtof
fer af, terwijl een mededader 
de woning doorzoekt en geld of 
goederen steelt. Vooral oudere 
mensen worden slachtoffer van 
dit soort babbeltrucs.

VEEL GEBRUIKTE SMOESJES 
OM BINNEN TE KOMEN
* I k kom naast u wonen. Mag ik 

de indeling van de woning 
bekijken?

* I k heb dorst. Zou ik een glaas
je water mogen?

* I k ben van de thuiszorg en 
kom u bezoeken. Mag ik even 
binnenkomen?

* Wij zijn van de brandpreventie 
en komen kijken of er een 
brandmelder moet worden 
geïnstalleerd.

* I k kom collecteren voor een 
stichting.

* Heeft u pen en papier om een 
briefje te schrijven voor de 
buren die niet thuis zijn?

* Zal ik de boodschappentas 
voor u dragen en zal ik de 
deur voor u openmaken?

TIPS OM TE VOORKOMEN 
DAT U SLACHTOFFER WORDT
Dieven komen in alle vormen 
en gedaantes, soms ook in keu
rige pakken of uniformen. Ook 
schattige kinderen of moeders 
met kinderen kunnen slechte 
bedoelingen hebben. Neem 
onderstaande tips ter harte en 
bespreek ze met oudere familie
leden en kennissen:
* Kijk voor u open doet door 

deurspion of raam wie er 
staat. Laat nooit zo maar on
bekenden binnen! Wanneer u 
toch open doet, houd dan de 
ketting of de kierstandhouder 
erop. Vraag wie de persoon is 
en wat deze komt doen.

» Doe 's avonds laat en 's nachts 
niet open als u geen beken
den meer verwacht en u niet 
weet wie er voor de deur 
staat.

* Stelt iemand zich voor als me- 
teropnemer, reparateur, politie, 
thuiszorgmedewerker, bank
medewerker of vertegen
woordiger van gemeente, be
drijf of instelling? Vraag dan 
naar de reden van het bezoek, 
hun legitimatie en identiteits
bewijs en controleer deze 
goed. Schrijf de gegevens 
eventueel op. Bel bij twijfel de 
betreffende instantie om te 
checken of zij een medewer
ker op pad hebben gestuurd. 
Sluit de deur terwijl u belt.

* Vraagt iemand om een pen, 
een glas water of het bellen 
van een hulpdienst: sluit de 
buitendeur en laat ze buiten 
wachten.

4 Een collectant is verplicht een 
legitimatiebewijs bij zich te 
dragen. Heeft hij dat niet, 
geef dan geen geld. Sluit de 
buitendeur en laat ze buiten 
wachten terwijl u geld haalt 
(zet voor dit doel eventueel 
een potje met kleingeld in de 
gang of hal op grijpafstand).

4 Geef nooit uw pinpas of pin
code af, ook niet aan uw 
bank.

CONTACT
De gemeente Veldhoven zet 
zich in voor een veilige woon
omgeving voor alle inwoners. 
Uw bijdrage is daarbij van groot 
belang. Heeft u vragen of op
merkingen naar aanleiding van 
dit artikel? Neem dan contact 
met ons op. Stuur een e-mail 
naar gemeente@veldhoven.nl 
of bel ons via het algemene te
lefoonnummer 14 040.
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Wegwerkzaamheden 
De Run 6800

Vooraankondiging
Ruimen graven gemeentelijke 
begraafplaats De Hoge Boght

De nieuwe De Run 68M
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Vanaf 29 april gaat de doorgang 
aan De Run 6800 ('tunneltje') 
weer open. De oude De Run 
6800 (voormalige Runstraat) 
is dan niet meer toegankelijk

voor verkeer. Deze weg is nu 
omgelegd (zie kaartje). Aan de 
nieuwe weg zijn de komende 
tijd nog regelmatig wegwerk
zaamheden die kleine verkeers-

hinder kunnen veroorzaken. 
Deze werkzaamheden duren 
ongeveer tot de zomer.

Dodenherdenking 4 mei
De werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september 
organiseert ieder jaar op 4 mei de Dodenherdenking. Alle burgers 
en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, worden 
deze avond herdacht.

ItLŞDIiNKlNUĽ
VELDHOVEN

Om 19.40 uur start een geza
menlijke stille tocht vanaf de 
kiosk aan de Plaatse naar het 
Klokmonument aan de Kleine 
Dreef. U kunt samen meelopen 
met leden van het College van 
burgemeester en wethouders, 
de werkgroep Herdenkingen 
Veldhoven, leden van het Gilde 
H. Caecilia, leden van het Veld- 
hovens Muziekkorps en leden 
van de Scouting St. Stanislaus 
Kostka.

PROGRAMMA HERDENKING
Het programma bij het Klokmo- 
nument begint om 19.50 uur. 
Na een woord van welkom, het 
'Taptoe-Signaal' en het luiden 
van de klok worden twee mi
nuten stilte in acht genomen. 
Daarna speelt het Veldhovens 
Muziekkorps het Wilhelmus 
en houdt de burgemeester een 
toespraak. Vervolgens dragen 
kinderen van een Veldhovense 
basisschool gedichten voor en 
wordt de World Peace Flame 
aangeleverd voor het ontste
ken van de fakkel. Een leerling 
van het Sondervick College 
brengt een gedicht ten gehore 
en er klinkt koraalmuziek. Het 
gilde neigt onder tromgeroffel 
de Gildevlag. Ten slotte leggen 
verschillende organisaties een 
krans of bloemstuk. Zij worden 
bijgestaan door leden van de 
Scouting St. Stanislaus Kostka.

MEER INFORMATIE Foto: Martily Media

U vindt meer informatie over de Dodenherdenking in 
Veldhoven op https://www.veldhoven.nl/herdenkingen.
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KOMT U OOK?
Wij ontmoeten u en vooral de jeugd graag op zaterdag 4 mei 
2019 om 19.40 uur bij de kiosk aan De Plaatse voor de geza
menlijke tocht naar het Klokmonument. De herdenking bij het 
Klokmonument aan de Kleine Dreef start om 19.50 uur. U bent 
van harte welkom!

De gemeente Veldhoven start medio juni met het ruimen van 
ongeveer 100 graven op gemeentelijke begraafplaats De Hoge 
Boght. Het gaat om graven waarvan de nabestaanden de graf
rechten niet willen verlengen.

Deze graven zijn voorzien van 
bordjes met daarop de tekst 
'dit graf wordt binnenkort ge
ruimd'. De bordjes zijn inmid
dels ruim twee maanden gele
den geplaatst.

TOCH VERLENGEN?
Mocht u opmerken dat een 
bordje geplaatst is, maar wilt u

alsnog dat de rechten verlengd 
worden? Neem dan alstublieft 
zo snel als mogelijk contact op 
met de beheerder van de be
graafplaats. Ook voor nadere 
informatie naar aanleiding van 
dit bericht kunt u met hem con
tact opnemen via het algemene 
telefoonnummer 14 040.
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Van waterput Huysackers 
tot kunstwerk
In Museum 't Oude Slot is van 28 april tot en met 30 juni de ex
positie 'Oud Hout' te zien. Het museum toont dan kunstwerken, 
gemaakt van archeologisch hout dat gevonden werd in de bodem 
van de toekomstige woonkern Huysackers.

Foto: Martily Media

In 2018 besloot de gemeente 
Veldhoven om honderden ki
lo's hout van waterputten uit 
de Ijzertijd, de Romeinse tijd 
en de Middeleeuwen beschik
baar te stellen aan geïnteres
seerde kunstenaars. Dit onder 
de voorwaarde dat zij zouden 
meewerken aan een expositie.
64 kunstenaars, zowel ama- 
teurkunstenaars als professio
nals, gingen de uitdaging aan.

EXPOSITIE
Tijdens de expositie kunt u de 
creatieve resultaten bekijken, 
zoals houtsculpturen, relieken, 
sieraden, een drinkbeker, keukenmessen en een waterput. De ten
toonstelling loopt van 28 april tot en met 30 juni. Het museum is 
geopend van woensdag tot en met zondag van 13.00 - 17.00 uur. 
Meer informatie vindt u op www.museumoudeslot.nl.

T OUDE SLOT

Oud Hout

OVER DE ARCHEOLOGISCHE OPGRAVINGEN
Gemeenten zijn verplicht om archeologisch onderzoek te doen bij 
het ontwikkelen van nieuwe bouwlocaties. Uit een eerste onder
zoek in 2009 bleek dat in de bodem van Huysackers resten aan
wezig zijn van nederzettingen uit het verleden. In 2016 volgden 
daarom meer uitgebreide archeologische opgravingen. Daarbij 
werden ruim 40 waterputten uit Ijzertijd, Romeinse tijd en Middel
eeuwen gevonden. Waterputten werden toen vaak gemaakt van 
uitgeholde boomstammen. Het archeologisch hout dat is opge
graven, kon en hoefde niet allemaal bewaard te worden. Daarom 
stelde de gemeente een deel beschikbaar voor kunstprojecten.

Kijk ook op 
www.veldhoven.nl



Officiële Bekendmakingen

^ MILIEUZAKEN
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MELDING ACTIVITEITENBESLUIT WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op 
grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activitei
tenbesluit) hebben ontvangen. Deze meldingen liggen niet ter inzage. Een mel
ding kan na telefonische afspraak worden ingezien. U kunt een afspraak maken via 
omgevingsloket@veldhoven.nl of via telefoonnummer 14 040.

Naam bedrijf Adres Voor
Autobedrijf Rijkers Kapelstraat-Zuid 28B Veranderen inrichting
Eliëns Veldhoven BV Kempenbaan 1 Veranderen inrichting

PAR3 BV Oeienbosdijk 60 Veranderen inrichting

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

OV2019-0093 09-04-2019 De Dommel ter hoogte 
van visvijver

vervangen/renoveren 
stuw en aanleggen 
profielversmallingen

OV2019-0094 13-03-2019 Dorpstraat 74 wijzigen gebruik 
begane grond

OV2019-0095 11-04-2019 Klaverplein 8 aanbrengen aanbouw

OV2019-0096 11-04-2019 De Run 5118 A wijzigen inrichting

OV2019-0097 12-04-2019 Heike 19 aanpassen gevels

OV2019-0098 12-04-2019 Provincialeweg 13 vernieuwen dakpannen

OV2019-0099 12-04-2019 Hoogepat 57 aanbrengen erker en 
opbouw

OV2019-0100 14-04-2019 Arcturus 14 plaatsen dakkapel

OV2019-0101 15-04-2019 Ark 28 - 30 wijzigen gebruik

OV2019-0102 15-04-2019 Nieuwe Kerkstraat
39 - 41

wijzigen gebruik

OV2019-0103 15-04-2019 Eegwortel 1 aanvragen
gebruiksvergunning
dagbesteding

OV2019-0107 17-04-2019 Pleintjes 193 - 195 Maken doorloop

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd

OV2019-0006 12-4-2019 Zandoerlese- tijdelijk afwijken verleend
weg 54 bestemmingsplan

t.b.v. evenement

OV2019-0030 17-4-2019 De Pruiken- vergrote woning verleend
maker 20

OV2019-0043 9-4-2019 De Run verbouwen kan- verleend
5114 A toor en tijdelijke

bovenwoning

OMGEVINGSZAKEN

KENNISGEVING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreide procedure)
Zaaknummer Adres Voor

OV2018-0242 Volmolenweg 25 veranderen inrichting

BESLUITEN DRANK- EN HORECAVERGUNNING/EVENEMENTEN
Zaaknummer Verzonden Adres Voor Verleend/

aan aanvrager geweigerd

EV2019-0026 15-4-2019 Knegselse- Houden van gala's verleend
weg 30 Sondervick College

MELDING UITWEGEN
Zaaknummer Verzonden 

aan melder
Adres Geaccepteerd/

geweigerd

19UIT04493 11-04-2019 Mansus, kavel 614 H geaccepteerd

19UIT04506 11-04-2019 De Run 8215 geaccepteerd

19UIT04648 15-04-2019 Hof van Gerwen, 
parkeerplaats Noord
Oost

geaccepteerd

(\ BESTEMMINGSPLANNEN

VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN 'HEERS 27 EN ONG.'
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan 'Heers 27 
en ong.' wordt voorbereid. Dit bestemmingsplan voorziet in het herbestemmen 
van een agrarische bedrijfswoning naar een reguliere burgerwoning en de 
oprichting van twee vrijstaande woningen.
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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


