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Openbare besluiten collegevergadering 18 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 11 juni 2019.

2. Het college besluit om mee te willen werken aan de vormverandering van 2 bestaande 
bouwvlakken zodat de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf De Crom grond - en 
sloopwerken geoptimaliseerd kunnen worden en het woon- en leefklimaat in Oerle 
verbeterd. De bedrijfsactiviteiten zijn nu verdeeld over twee deellocaties, te weten een 
locatie aan de Grote Aard in het buitengebied en een locatie aan de Oude Kerkstraat in 
Oerle. De bedrijfsbestemming aan de Grote Aard blijft gelijk van oppervlakte en aan 
de Oude Kerkstraat wordt deze verkleind. Omdat bepaalde milieubelastende 
activiteiten worden verplaatst van de Oude Kerkstraat naar de Grote Aard, wordt het 
woon- en leefklimaat voor de woonkern Oerle verbeterd.
Het college besluit tot principemedewerking verlenen aan een 
bestemmingsplanwijziging van de locaties Oude Kerkstraat 35 en Grote Aard 31/33.

3. Het college verleent principemedewerking aan het verzoek om 2 woningen toe te 
voegen op het perceel Zandoerle 40, en 1 ruimte-voor-ruimtewoning aan de 
achterzijde van het perceel (Zandoerleseweg tegenover 51A) in de agrarische 
bestemming. Daarmee wordt in Zandoerle kwalitatief en landschappelijk invulling 
gegeven aan een voormalig agrarisch bedrijfsperceel en wordt verdere aantasting van 
het buitengebied en de oorspronkelijke structuur van de entree van Zandoerle 
voorkomen.
Het college besluit tot principemedewerking verlenen aan het realiseren van 2 
woningen op het perceel Zandoerle 40 en 1 ruimte-voorruimtewoning aan de 
achterzijde van het perceel.

4. Het college verleent principemedewerking om op het perceel Berg 43A achter de 
bestaande woning twee nieuwe woningen te bouwen.
Het college besluit tot principemedewerking verlenen aan het realiseren van twee 
extra woningen op het perceel Berg 43A.

5. (embargo op besluit B&W van 11 juni 2019 tot 15 juni)
De regelingen rondom kermis Zeelst zijn aangepast en voor alle kermissen in 
Veldhoven de geluidsvoorschriften. Een aantal regelingen, die gelden voor de 
kermissen zijn met betrekking tot de kermis Zeelst gewijzigd om de veiligheid tijdens 
kermis Zeelst te kunnen waarborgen. Verder zijn voor alle kermissen de 
geluidsnormen naar beneden bijgesteld om de geluidsoverlast voor omwonenden te 
beperken.
Het college besluit:
1. Vast te stellen het Beleid 'Organisatie en handhaving kermis Zeelst in 2019';
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2. Vast te stellen: a. Nadere regels 'Gebiedsvoorschriften tijdens collectieve 
festiviteiten'; b. Sanctietabel kermis;
3. In te trekken: a. Nadere regels ’Geluidsvoorschriften tijdens collectieve 
festiviteiten', vastgesteld 25 april 2016; b. Sanctietabel kermis, vastgesteld 25 april 
2016;
4. Vast te stellen bijgevoegde informatienota 'Organisatie en handhaving kermissen' 
nr. 19bs00086.

Openbare activiteitenkalender college van 25 juni tot en met 6 juli 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.

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.

Feestelijke ingebruikname buurt AED Cobbeek Zuid 
Zaterdag 29 juni 2019 | aanvang 16.00 uur 
Locatie: Biezebeek 4, 5501 EN Veldhoven
Wethouder Mariënne van Dongen verricht de feestelijke opening van de ingebruikname van 
3 buurt AED's.

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.

Officiële Opening "Belevingstuin voor mensen met dementie"
Woensdag 3 juli 2019 | aanvang 14.00 uur 
Locatie: De BijenBerkt, Berkt 37, Veldhoven
Wethouder Mariënne van Dongen doet een woordje bij de opening van de belevingstuin. 
Hugo Borst, schrijver van onder andere het "Manifest voor Dementie" zal de officiële 
opening verrichten.
De Belevingstuin is een initiatief van Bijenhouders vereniging St. Ambrosius Veldhoven 
samen met SWOVE en de Rotaryclub Eindhoven - Veldhoven, de gemeente Veldhoven en 
sponsoren uit Veldhoven.


