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Openbare besluiten collegevergadering 11 juni 2019

♦m
Veldhoven

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 openbare vergadering van burgemeester en 
wethouders van 29 mei 2019.

2. Het college stelt de notulen vast van de openbare vergadering van burgemeester en 
wethouders van 3 juni 2019.

3. Het college verleent medewerking aan de herontwikkeling van het perceel 
Zandoerleseweg 33 voor het realiseren van een gebouw met vier zorgeenheden voor 
24-uurs zorg. De oude bebouwing, waaronder de silo's, wordt gesloopt.
Het college besluit tot principemedewerking verlenen aan de herontwikkeling van het 
perceel Zandoerleseweg 33 voor zorgverlening.

4. (embargo besluit BW van 19-12-2019)
Onder embargo heeft het college de inkoopstrategie vastgesteld voor de aanbesteding 
arbodienstverlening. Inmiddels heeft gunning plaatsgevonden en is er een 
overeenkomst gesloten.
Het college heeft besloten de inkoopstrategie 'Arbodienstverlening' vast te stellen en middels 
deze inkoopstrategie te kiezen voor een meervoudig onderhandse procedure.

Openbare activiteitenkalender college van 18 tot en met 30 juni 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.

Groot Veldhovens Aspiranten Toernooi 
Zaterdag 22 juni 2019 | aanvang 12.00 uur 
Locatie: V.V. Una, Sportlaan 1-3 in Veldhoven
Wethouder Daan de Kort verricht de prijsuitreiking van het ochtendgedeelte en aansluitend 
de opening voor het middaggedeelte.

Het Groot Veldhovens Aspiranten Toernooi is een voetbaltoernooi voor de Jeugd onder de 
11 jaar van de 4 Veldhovense voetbalverenigingen. Dit jaar georganiseerd door v.v. UNA in 
verband met het 90-jarig bestaan van de club.
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Veldhoven 10 Miles
Zaterdag 22 juni 2019 | aanvang 17.40 uur
Locatie: Sportpark bij "De Kempencampus", Knegselseweg 40 in Veldhoven
Burgemeester Marcel Delhez geeft het startschot voor de Veldhoven 10 miles.

Zilveren jubileum van Buurtvereniging de Kromstraat 
Zaterdag 22 juni 2019 | aanvang 20.30 uur 
Locatie: Kromstraat 53 in Veldhoven
Wethouder Daan de Kort spreekt bij het Zilveren jubileum van Buurtvereniging De 
Kromstraat.

Amjoy Cup
Zondag 23 juni 2019 | aanvang 18.00 uur 
Locatie: David Lloyd, Peter Zuidlaan 30 in Veldhoven
Wethouder Daan de Kort verricht samen met wethouder Stijn Steenbakkers de opening van 
de Amjoy Cup, een internationaal tennis toernooi voor de jeugd. Aan het toernooi doen 
deelnemers uit 35 landen mee. Het toernooi is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van 
de gemeenten Eindhoven en Veldhoven.
In het toernooi is ook plaats voor Uniek Sporten, voor sporters met een beperking. Er zijn 
twee kennismakingsclinics 'Uniek tennis' bij Etv volley, en op woensdagmiddag 26 juni is er 
een rolstoeltennisclinic bij David Lloyd.

Prijsuitreiking Scholencompetitie 
Woensdag 26 juni 2019 | aanvang 14.45 uur 
Locatie: David Lloyd, Peter Zuidlaan 30 in Veldhoven
Wethouder Daan de Kort doet de prijsuitreiking van de Scholencompetitie tennis en verricht 
de opening van het evenement aangepast sporten (rolstoeltennis).

Jubileumweekend voetbalvereniging UNA 
Vrijdag 28 juni 2019 | aanvang 18.00 uur 
Locatie: Voetbalvereniging UNA, Sportlaan 3 in Veldhoven
Burgemeester Marcel Delhez en Wethouder Daan de Kort doen samen de aftrap van de 24- 
uurs voetbalmarathon in verband met het jubileumweekend van UNA.
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Kleine Gildedag
Zondag 30 juni 2019 | aanvang 14.00 uur
Locatie: Gildeterrein aan de Blaartemseweg 86, Veldhoven (Zeelst)
Wethouder Daan de Kort houdt een toespraak na de massale opmars van de 5 Veldhovense 
Gilden en vervolgens zullen de kruisboogwedstrijden worden gestart.


