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Oefening Orange Bull
Van 1 tot en met 5 juli vindt vanaf vliegbasis Eindhoven weer de 
militaire oefening Orange Bull plaats.

Bij deze vijfdaagse oefening wordt een Hercules C-130 transport
vliegtuig van het 336 ‘Blackbulls’ squadron ingezet. Dit toestel 
maakt dagelijks drie vluchten vanaf Vliegbasis Eindhoven. Het oe- 
fengebied ligt tussen Eindhoven, het artillerieschietkamp ‘t Harde 
en Twente Airport. Bij de oefening zijn ook de Luchtmobiele Bri
gade, de Defensie Para School, het Korps Mariniers en de com
mandotroepen betrokken. Onder meer worden tactische landin
gen beoefend. Ook worden er met parachutes manschappen en 
containers gedropt. Dit gebeurt in de omgeving van ‘t Harde en 
vliegbasis Deelen. Tijdens de oefening geldt een groot gebied tus
sen Eindhoven, de Peel, ‘t Harde en Twente Airport als laagvlieg- 
gebied (100 meter).

Verplaatsen brievenbussen
De brievenbussen op het Mariaplein en Meent worden in verband 
met werkzaamheden tijdelijk verplaatst. De brievenbus van het 
Mariaplein wordt geplaatst naast de bestaande brievenbus op De 
Ligt en de brievenbus van de Meent wordt geplaatst naast de be
staande brievenbus aan het Meiveld (richting parkeerterrein Lei).

Gemeenten/euws
Aanpassing regels kermis Zeelst
en aanpassing geluidsvoorschriften voor alle kermissen

Deel van het gebied in Zeelst waar ’s avonds het horecafeest plaatsvindt. Foto: Martily Media

Voor alle kermissen in Veldhoven gelden voorschriften. Voor kermis Zeelst is een aantal regelingen 
gewijzigd. Dit is gebeurd om de veiligheid tijdens de kermis te kunnen waarborgen. Verder zijn 
voor alle kermissen de geluidsnormen naar beneden bijgesteld om geluidsoverlast voor omwo
nenden te beperken.

Uit evaluaties is gebleken dat de kermissen in 
Veldhoven steeds vaker voor overlast, onveilige 
situaties en schade zorgen. Een van de oorza
ken hiervan zijn de ‘horecafeesten’ die tijdens 
de kermissen worden georganiseerd. De huidige 
regelgeving biedt de gemeente onvoldoende mo
gelijkheden om er voor te zorgen dat de kermis
sen, inclusief de ‘horecafeesten’, op een voor ie
dereen veilige en plezierige manier plaatsvinden. 
De gemeente heeft daarom de regelgeving hierop 
aangepast. Zo is besloten de geluidsnormen naar 
beneden bij te stellen om de geluidsoverlast voor 
omwonenden te beperken. Deze regeling geldt 
vanaf 2019 voor alle kermissen in Veldhoven.

Kermis Zeelst
Met betrekking tot kermis Zeelst gaat de ge
meente nog een stapje verder. Voor het organise

ren van de ‘horecafeesten’ moet in 2019 een eve
nementenvergunning worden aangevraagd. Bij 
deze aanvraag moet één gezamenlijk veiligheids
plan worden ingediend, waarin onder andere is 
aangegeven welke maatregelen er zijn genomen 
om de veiligheid van bezoekers en omwonenden 
te garanderen. De bestaande regelgeving is hier
op aangepast. Vanaf 2020 geldt dit ook voor ‘ho
recafeesten’ bij de andere kermissen.

Meer informatie
De officiële publicatie van de aanpassing van 
deze regels kunt u lezen op 
www.officielebekendmakingen.nl. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de af
deling Mens en Omgeving. Stuur een e-mail naar 
omgevingsloket@veldhoven.nl of bel het alge
mene telefoonnummer 14 040.

Voorkom voedselverspilling
met gratis eetmaatje

Particuliere woningeigenaren in Veldhoven kunnen nu ook tegen 
gereduceerd tarief een energieadvies krijgen. Want een zuinige 
woning is beter voor het klimaat, en vaak ook voor uw wooncom
fort én uw energierekening.

Voor C 75,- neemt een energieadviseur van adviesbureau Susteen 
uw huis onder de loep. U ontvangt een uitgebreid woningverbeter- 
plan, bestaande uit een overzicht van concrete bespaarmogelijk
heden, de bijbehorende investeringen, eventuele subsidies en 
terugverdientijd.

Hoe vraagt u een advies aan
1. Meld u aan via

www.energieloket-zuidoostbrabant.nl/gemeente/veldhoven/.
2. Een medewerker van Susteen neemt contact met u op.
3. U betaalt een bedrag van C 75,-.
4. Een gespecialiseerd adviseur van Susteen komt bij u langs om 

huis, bespaardoelen en woonwensen in kaart te brengen.
5. U krijgt een woningverbeterplan, met concrete bespaarmoge

lijkheden en maatregelen.

Hebt u vragen over deze aanbieding? Neem dan contact op met 
Energieloket Zuidoost Brabant via 085-0410041 (werkdagen van 
13.00 - 17.00 uur) of stel uw vraag digitaal via het contactformulier 
van het Energieloket.

Duurzaam leven betekent ook: geen voedsel ver
spillen. In Nederland verdwijnt jaarlijks zo’n 13 
procent van het gekochte voedsel ongebruikt in 
de afvalbak. Dat is ruim 40 kilo per persoon, on
geveer 700 miljoen kilo voedsel per jaar (bron: 
www.milieucentraal.nl). Jammer, want met al 
het voedsel dat u weggooit (te veel gekocht - te 
lang bewaard - te veel gekookt), gaan ook alle 
energie en grondstoffen verloren die nodig waren 
om het te maken.

Wat kunt u doen?
Koop en maak alleen klaar wat nodig is, niet 
meer. Zo kunt u per persoon per jaar zomaar 140 
euro besparen!

Gratis eetmaatje afhalen
We helpen u graag een handje met een 
eetmaatje. Met deze handige maatbeker weegt 
u gemakkelijk de juiste hoeveelheid rijst, cous
cous of pasta af. Vanaf maandag 24 juni tot en 
met vrijdag 5 juli kunt u een gratis eetmaatje 
ophalen bij de receptiebalie van het gemeente
huis. Voor deze actie geldt: op is op!

Veldhoven
Aanbieding: woningverbeter
plan tegen gereduceerd tarief
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Wegafsluitingen 
door werk aan Hoogepat

Maak op tijd een afspraak
Vakantie: denk aan 
geldig reisdocument

Sinds april dit jaar wordt er hard gewerkt aan de Hoogepat en een deel van de Djept Zuid. Er komt 
nieuwe bestrating en het riool en de straatverlichting worden vernieuwd. Ook komen er extra 
groenstroken. Het werk gebeurt in verschillende fases en in de maand juli gelden onderstaande 
afsluitingen.

Afsluiting kruising Hoogepat-Heuvelstraat
Van 1 tot en met 12 juli wordt de kruising Hooge
pat-Heuvelstraat afgesloten voor verkeer. Het 
verkeer wordt omgeleid. Ook Hermes buslijn 14 
wordt omgeleid. Deze afsluiting kan zorgen voor 
verkeershinder, met een verwachte vertraging 
van 10-30 minuten.

Afsluiting deel Hoogepat
Van 1 tot en met 19 juli is het gedeelte vanaf kruis
punt Heuvelstraat tot de huisnummers Hoogepat

15/17 afgesloten in beide rijrichtingen. De Hooge
pat blijft in die periode bereikbaar via De Uilen
burg - kruising Hoogepat/Djept Zuid. Dit geeft 
een vertraging van 5-10 minuten.

Bereikbaarheid tijdens zomervakantie en 
kermis Zeelst
Tijdens de zomervakantie zijn de Hoogepat en 
het parkeerterrein aan de Heuvelstraat bereik
baar voor al het verkeer.

Gaat u met vakantie naar het buiten
land? Controleer op tijd of uw reisdocu
ment nog geldig is.

Maak snel een afspraak als u uw paspoort 
of identiteitskaart nog moet vernieu
wen. Vanwege de verwachte drukte stelt 
de gemeente extra afspraaktijden open. 
Kijk op www.veldhoven.nl/afspraak/ of 
bel ons via telefoonnummer 14 040.
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Kijk ook op www.veldhoven.nl

PjBHwrŭuta Ofņl«d‘n|

Omldding 1

Reist u met uw kinderen naar het buitenland? En heeft u een andere achternaam dan zijl

Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. U heeft een bewijs 
nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag heeft. U vindt een toestemmings
formulier op www.rijksoverheid.nl. zoekterm: formulier toestemming reizen minderjarige.

Geldautomaten worden 
vervangen door Geldmaat
De geldautomaten van ING, Rabobank en ABN AMRO gaan ver
dwijnen. Er komen knalgele exemplaren van Geldmaat voor in 
de plaats. We gebruiken minder contant geld en het gebruik van 
geldautomaten neemt af. Tegelijkertijd is het belangrijk dat con
tant geld voor iedereen in Nederland beschikbaar blijft. Geldmaat 
werkt daarom samen met genoemde banken aan een efficiënt, 
bankonafhankelijk netwerk. Binnenkort wordt gestart met het 
vervangen van de automaten in Veldhoven. Meer informatie vindt 
u op https://www.geldmaat.nl.
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De nieuwe geldmaat. Foto: Geldmaat

Officiële Bekendmakingen

RAADSVERGADERING

Gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 2 juli in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Meiveld 1 in Veldhoven. Deze besluitvormende vergadering is openbaar en begint 
om 19.30 uur. Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en verga
derstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live 
uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde 
voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raadsleden informeren. 
Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de 
griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

Agenda
* Vaststellen SGE Visie op Wonen
* Vieren 100 jaar Veldhoven in 2021
* Advies Proefcasus Eindhoven Airport
* Werkwijze bij beoordelen van verzoeken tot hoogbouw
* Jaarstukken 2018
* Bestemmingsplan ‘Zittard 22’
* Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)

De RES is een bod van de regio Zuidoost-Brabant aan het Rijk om te komen tot een 
reductie van de CO2-uitstoot met 490Zo in 2030.

* Invoeren leningen voor woningeigenaren
Voorgesteld wordt om budgetten ter beschikking te stellen voor leningen voor

starters op de woningmarkt en een stimuleringslening voor met name ouderen, 
verduurzaming van woningen en sanering van asbestdaken.

*Kadernota 2020
In de Kadernota 2020 worden de beleidsmatige en financiële kaders vastgelegd 
voor de Programmabegroting 2020-2023.

^ Jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Re
gio Eindhoven (GRWRE)
Met deze jaarrekening informeert het bestuur van de Gemeenschappelijke Re
geling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE) de raad inhoudelijk en 
financieel over de uitvoering van de activiteiten onder de GR over het jaar 2018. 
Voorgesteld wordt dat de raad geen opmerkingen heeft over de jaarrekening.

^ Ontwikkelperspectief Gebiedsimpuls Grenscorridor N69 
Het grondgebied van Veldhoven ten zuiden van de A67 ondergaat de komende 
jaren, door de aanleg van de N69 en de nieuwe aansluiting op de A67, een grote 
verandering. De gemeente investeert in het gebied met de aanleg van nieuwe re
creatieve routes en versterking van de landschappelijke samenhang.

Wilt u gast van de raad zijn?
Op dinsdag 2 juli kunt u ‘Gast van de Raad’ zijn. U wordt dan om 18.30 uur in het 
gemeentehuis ontvangen door een gemeenteraadslid en de griffie. U krijgt in
zicht in het reilen en zeilen van de gemeenteraad en neemt een kijkje achter de 
schermen van het gemeentehuis. Daarnaast woont u de raadsvergadering van 
die avond bij. Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan via griffie@veldhoven.nl.
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De gemeente Veldhoven maakt, op een enkele uitzondering na, officiële bekendmakingen digitaal bekend in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze 
bekendmakingen 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.
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OMGEVINGSZAKEN

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Ingediend Adres

OV2019-0170 12-06-2019 Hoogepat39 uitbreiden woonhuis

OV2019-0171 13-06-2019 Linde 12 vervangen garage

OV2019-0172 13-06-2019 Mariaplein 17 realiseren aanbouw

OV2019-0173 14-06-2019 Djept 124 A verbouwen bungalow

OV2019-0174 14-06-2019 Pleintjes 55 uitbreiden HEMA

OV2019-0175 15-06-2019 Koekelberg 37 plaatsen dakkapel

OV2019-0176 15-06-2019 Het Lover 64 plaatsen nieuwe kozijnen

OV2019-0177 17-06-2019 Stee 10 wijzigen gebruik

OV2019-0178 18-06-2019 Smelen 45 verplaatsen
erfafscheiding

OV2019-0179 18-06-2019 Hoogepat47 plaatsen dakopbouw

Ingediende aanvragen Drank- en Horecawet en evenementen
Zaaknummer Ingediend Adres Voor

EV2019-0074 22-05-2019 Kruisstraat feest bij horeca kermis Zeelst

EV2019-0078 04-06-2019 Blaarthemseweg/
Heuvel

feest bij horeca kermis Zeelst

EV2019-0077 04-06-2019 Kiosk Zeelst feest bij horeca kermis Zeelst

EV2019-0080 06-06-2019 Heuvel feest bij horeca kermis Zeelst

EV2019-0081 06-06-2019 Blaarthemseweg het plaatsen van 
kermisattracties tijdens kermis 
Zeelst

EV2019-0082 06-06-2019 Blaarthemseweg feest bij horeca kermis Zeelst

Besluiten Drank- en Horecavergunning/evenementen
Zaaknummer Verzonden Adres 

aan aanvrager
Verleend/
geweigerd

DH2019-0029 17-06-2019 Peter Zuidlaan 30 Breakpoint verleend

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Voor Verleend/
geweigerd

OV2019-0113 14-06-2019 Korte Kruis
weg 13

uitbreiden woning verleend

OV2019-0114 14-06-2019 Bolhei 42 plaatsen opbouw verleend

OV2019-0121 18-06-2019 Dreef 21 plaatsen dakkapel/ 
uitbouw op inpandig 
balkon

verleend

OV2019-0146 14-06-2019 Provinciale- 
weg 61

verbouwen woning verleend

OV2019-0139 14-06-2019 Zandberg 8 vervangen bestaan
de dakkapel

verleend

OV2019-0141 14-06-2019 Hoogstraat
63 - 65

vervangen bestaan
de dakkapellen

verleend

Melding uitweg

Zaaknummer Verzonden 
aan melder

Adres Geaccepteerd/
geweigerd

19UIT07445 13-06-2019 Lankven 8 geaccepteerd

REGELGEVING

^ Beleid ‘Organisatie en handhaving kermis Zeelst in 2019’.
^ Aanwijzingsbesluit en voorschriften ex artikel 2:6 Apv (Tijdelijke terrassen bij 

horecabedrijven tijdens kermisdagen in Veldhoven-Dorp, Oerle en d’Ekker). 
^ Nadere regels ‘Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten’.

VERKEERSBESLUIT

* Verkeersbesluit ‘Realiseren doorsteek tussen De Run 1100 en busbaan 
Julianastraat’.

Voor

Voor

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 telefoon
nummer 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


