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Gewijzigde openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is donderdag 30 mei 
(Hemelvaart) en vrijdag 31 mei gesloten.

OP WIE STEMT U?
Weet u nog niet wat u gaat stemmen op donderdag 23 mei? 
Op www.veldhoven.nl/verkiezingen vindt u verschillende 
stemwijzers. Daarmee kunt u onderzoeken welke partij het 
best bij u past. Laat uw stem niet verloren gaan!

Wijziging afvalinzameling 
hemelvaartsdag
Op donderdag 30 mei - he
melvaartsdag - wordt er geen 
huisvuil opgehaald. De op
haaldienst verschuift in de 
wijken Zeelst en Meerveld- 
hoven (GFT+E en PMD) naar 
zaterdag 1 juni. De contai-

ner en PMD-zakken moeten 
op die zaterdag om 7.30 uur 
buiten staan. Tip: op uw per
soonlijke afvalkalender staan 
ook de juiste ophaaldagen. 
U kunt deze opvragen via 
www.veldhoven.nl/afvalkalender.

Gemeentenieuws Veldhoven
23 mei: verkiezingen 
voor het Europees Parlement
Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Par
lement. Komt u ook stemmen? De stembureaus zijn voor iedereen 
toegankelijk. Voor blinden, slechtzienden, laaggeletterden en men
sen met dyslexie hebben we een speciaal ingericht stembureau. Op 
23 en 27 mei kunt u komen kijken bij het tellen van de stemmen.

Alle stembureaus in Veldhoven 
zijn toegankelijk voor men
sen met een beperking. Op 
www.veldhoven.nl/stemlokalen
vindt u uitgebreide informatie 
over de verschillende locaties in 
Veldhoven waar u kunt stem
men.

STEMBUREAU MET SPECIALE 
STEM-MAL
Het stembureau in het gemeen
tehuis van Veldhoven, Meiveld 
1, heeft een speciale mal met 
audiobegeleiding waarmee 
blinden en slechtzienden zelf
standig kunnen stemmen. Ook 
voor dyslectici en laaggelet
terden is deze mal handig. Ie
dereen is van harte welkom in 
dit stembureau. Ook inwoners 
van andere gemeenten. Denk 
er dan wel aan om een kiezers- 
pas aan te vragen. Dit kan nog 
tot 23 mei om 12.00 uur, per
soonlijk bij de gemeente waar 
u woont.

CENTRAAL TELLEN
Wilt u zien hoe we de stemmen 
van de Europese verkiezingen 
tellen? U bent welkom bij de 
telmomenten op 23 en 27 mei. 
Na sluiting van de stembureaus 
op 23 mei 2019 om 21.00 uur 
tellen we in ieder stembureau 
hoeveel stemmen elke partij 
heeft gekregen bij de Europese 
verkiezingen. Op maandag 27 
mei vanaf 8.30 uur worden de 
stemmen op kandidaatniveau 
geteld op een centrale locatie, 
in het gemeentehuis van Veld
hoven, Meiveld 1. Om ook het 
aantal stemmen per kandidaat 
duidelijk te krijgen. Beide tel
momenten zijn openbaar. U 
bent dus welkom om hier als 
toeschouwer bij te zijn.

MEER WETEN?
Meer informatie over de ver
kiezingen is te vinden op 
www.veldhoven.nl/verkiezingen.

Vlag in top voor Zandven-Oost
De viering van het hoogste punt van het woningbouwproject op Zandven-Oost op vrijdag 17 mei 
werd gemarkeerd door het hijsen van de vlag en het metselen van enkele gevelstenen.

Vooraankondiging samenspraakbijeenkomst

Inrichting groenblauwe 
zone Heikant-Oerle

Wethouder Hans van de Looij 
kijkt tevreden terug én vooruit: 
"Vorige week werd woning
bouwproject Hof van Gerwen 
opgeleverd, vandaag vieren we 
het hoogste punt van Zandven- 
Oost, de bouwvoorbereidingen 
van Huysackers zijn in volle gang 
én we onderzoeken hoe we de 
woningbouwproductie in Veld
hoven verder kunnen versnellen 
in het kader van de Woondeal. 
We werken aan wonen!"

OVER DE WOONDEAL
Dit voorjaar is er een Woondeal 
gesloten tussen het Ministe
rie van Binnenlandse Zaken, de 
Provincie en de gemeenten in 
het Stedelijk Gebied Eindhoven. 
Naast de gemeente Veldho
ven zijn dit de gemeenten Best, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Hel
mond, Nuenen, Oirschot, Son en 
Breugel en Waalre. Deze Woon- 
deal biedt de mogelijkheid om de 
komende jaren meer nieuwbouw 
te realiseren, door projecten naar 
voren te halen in de tijd of door 
nieuwe projecten toe te voegen. 
En dat is welkom nieuws, omdat 
de woonbehoefte in onze bloei
ende regio groeit. Voor Veld
hoven betekent het dat de wo
ningbouwproductie de komende 
jaren kan verdubbelen: het gaat

dan om het ontwikkelen en rea
liseren van 800 extra woningen 
tot en met 2023.

OVER ZANDVEN
Zandven stond aanvankelijk in 
de plannen als woonvriendelijk 
bedrijventerrein, met een com
binatie van wonen en werken. 
Maar in de crisistijd bleek er nau
welijks vraag te zijn naar bedrijfs- 
kavels met bedrijfswoning. In 
2015 stemde het college daarom 
in met herontwikkeling van het 
oostelijk deel van Zandven tot

woonlocatie. Bouwconsortium 
Floreffe ontwikkelt het project 
Zandven-Oost. Het omvat 48 
zeer duurzame woningen: 26 
koopwoningen en 22 huurwo
ningen in het middenhuurseg- 
ment. De koopwoningen zijn 
allemaal verkocht. Belangstel
lende huurders kunnen zich aan
melden voor een nieuwsbrief via 
www.bouwinvest-nieuwbouw.nl
(zoek op trefwoord Zandven). 
Volgens de huidige planning 
worden de woningen dit najaar 
opgeleverd.

Maandag 3 juni van 19.30 - 21.00 uur kunnen belangstellende Veldhovenaren tijdens een samen
spraakbijeenkomst meepraten over de herinrichting van het groengebied tussen de wijken 't Look, 
Heikant en Oerle. Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar in Dorpscentrum d'Ouw School aan de Oude 
Kerkstraat 18.

hierop zijn alvast duikers onder 
de Heerbaan gelegd, tijdens de 
herinrichting van 't Look Noord.

Vanaf het noorden van de wijk 
't Look (ter hoogte van de 
Heerbaan) door de groenblau
we zone - richting de Rund
graaf - komen ondergrondse

leidingen, retentiezones en wa
di's. Deze zijn allemaal bedoeld 
om hemelwater op te vangen 
en af te voeren via het opper
vlaktewater. Als voorbereiding

PROGRAMMA MAANDAG 
3 JUNI
Tijdens de samenspraakbijeen
komst geven medewerkers van 
de gemeente een presentatie 
over de kaders voor het ont
werp, zoals duurzaamheid en 
het klimaatbestendig maken 
van de openbare ruimte. We 
starten met een vragenronde. 
Daarna gaan we op zoek naar 
uw ideeën en wensen voor de 
inrichting van het gebied. U 
kunt uw voorkeur en/of reactie 
geven op bijvoorbeeld de land
schappelijke inrichting, speel- 
functies en naam van het park.

In het gemeentenieuws van 29 
mei leest u een uitgebreid arti
kel over dit onderwerp.



Officiële Bekendmakingen Gemeenteblad
Woensdag 22 mei ^ 2019

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 OMGEVINGSZAKEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer Ingediend Adres Voor

OV2019-0130 08-05-2019 Hoogeloonsedijk 42 wijzigen veehouderij

OV2019-0131 08-05-2019 Hoogepat 69 zonnepanelen leggen 
op schuur

OV2019-0132 09-05-2019 De Run 6376 kappen bomen

OV2019-0133 09-05-2019 Burgemeester van plaatsen installatie
Hoofflaan 35 A

OV2019-0134 09-05-2019 Parklaan 2 aanvragen
gebruiksvergunning

OV2019-0135 09-05-2019 Copernicushof 5 uitbreiden woonhuis

OV2019-0136 11-05-2019 Kruisstraat 21 vergroten woonhuis

OV2019-0137 14-05-2019 Hulst 24 wijzigen van gebruik

OV2019-0138 14-05-2019 Roost 6 wijzigen van gebruik

OV2019-0139 14-05-2019 Zandberg 8 vervangen
dakkapel

bestaande

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd

OV2019-0072 10-5-2019 De Run 8217 bouwen 
woonhuis met 
bedrijfsruimte

verleend

OV2019-0093 10-5-2019 De Run (ter 
hoogte van 
de Kempense 
plassen)

plaatsen vis- 
trap, vervangen 
stuw en aan
leggen profiel- 
versmallingen

verleend

OV2019-0061 13-5-2019 Heerseweg
49

wijzigen
bestemmingsplan

verleend

OV2019-0090 8-5-2019 Poorthoeve 5 nieuwbouwen 
van een woning

verleend

OV2019-0120 10-5-2019 Kerkak- 
kerstraat 139

plaatsen 6 
lichtmasten

verleend

OV2019-0124 8-5-2019 Dorpstraat 59 herzien
bestemmingsplan

verleend

OV2019-0128 9-5-2019 De Voorde 3 oprichten van een 
erker

verleend

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

EV2019-0067 09-05-2019 Borghoutspark Veldhoven 75 jaar vrij
en Meiveld

EV2019-0070 14-05-2019 City Centrum City Fest

(\ REGELGEVING

* Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar 
^ Aanwijzingsbesluit Invorderingsambtenaar 
^ Mandaatbesluit Heffingsambtenaar 
^ Mandaatbesluit Invorderingsambtenaar

(\ VERKEERSBESLUIT

* Ontwerp verkeersbesluit "Opheffen geslotenverklaring vrachtverkeer Poort en 
Haag"

^ Ontwerp verkeersbesluit "Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken in de Nijlandlaan"

^ Ontwerp verkeersbesluit "Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken in de Mullerlaan nabij de Mira"

^ Ontwerp verkeersbesluit "Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken in de Tulderhei"

^ Ontwerp verkeersbesluit "Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken in de Paladijn"

(\ INSCHRIJVING RNI

BESLUIT TOT OPNAME GEGEVENS OVER HET VERTREK
Burgemeester en wethouders hebben besloten om over te gaan tot opname 
van gegevens over het vertrek van onderstaande personen naar een onbekend 
land. Deze personen zijn per de hieronder 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
Rooijmans G.T. 30-01-1975 17-04-2019 Onbekend

Hermans M.J. 23-04-1967 17-04-2019 Onbekend

Boer M.M. 10-04-1967 25-04-2019 Onbekend

Nguyen D.T.N. 18-06-2001 07-05-2019 Verenigde Staten 
van Amerika
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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


