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

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 

toestemmingsformulier op www.rijksoverheid.nl. zoekterm: 
formulier toestemming reizen minderjarige.
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Gemeent enieuws Veldhoven
Meldt u zich aan?

Meedenken over parkeren in 
een aantrekkelijk Citycentrum

Zomerperiode: Opgepast voor 
zakkenrollers en woninginbrekers
De zomerperiode is een tijd waarin inbrekers en zakkenrollers 
extra actief zijn. U kunt zelf veel doen om de kans op woningin
braak te verkleinen.

Politietips:
^ Een schuifpui is inbraakgevoelig, breng hiervoor een speciaal ge

schikt slot aan.
^ De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze be

zig zijn uw woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het 
opgeven.

^ Uw sleutels buiten verstoppen is niet handig, deurmat en bloem
pot zijn geen ‘geheime’ plaatsen.

* Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos).
^ Zorg ervoor dat er geen ladders, containers of andere hulpmidde

len bij uw woning staan die het gemakkelijk maken naar binnen 
te klimmen.

^ Breng als u op vakantie gaat uw buren op de hoogte. Zij kunnen 
een oogje in het zeil houden en ervoor zorgen dat uw woning er 
‘bewoond’ uitziet.

Kijk op www.politie.nl/onderwerpen bij ‘woninginbraak’ voor 
meer informatie.

Waarschuw de politie
U weet zelf het best wanneer er iets niet pluis is in uw buurt. Bij
voorbeeld als er activiteiten zijn bij een woning waarvan u weet 
dat de bewoners op vakantie zijn. Bel dan 112. Zo kan de politie 
misschien een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad 
aanhouden! 112 belt u ook voor verdachte situaties waarbij de po
litie een misdrijf kan voorkomen.

Pas op: zakkenrollers
Tijdens festivals en andere (buiten)evenementen in de zomer 
slaan zakkenrollers vaak toe. Ze hebben het vooral gemunt op por
temonnees en telefoons.

Politietips:
^ Draag uw tas voor u en niet achteloos naast of achter u.
^ Stop geld en waardevolle voorwerpen altijd zorgvuldig weg.
^ Leg uw portemonnee niet voor het grijpen in een tas.
^ Houd uw omgeving in de gaten als u met uw mobiele telefoon op 

straat belt.
^ Stop uw mobiele telefoon niet achteloos in een broekzak of jaszak.

Kijk op www.politie.nl/onderwerpen bij ‘zakkenrollen’ voor meer 
informatie.

De vakantie komt er aan

Caravan voor de deur, mag dat?

Foto: Martily Media

Gemeente Veldhoven werkt aan een toegankelijk en levendig Citycentrum in het hart van onze 
stad. Wilt u meedenken over de aantrekkelijkheid van het Citycentrum. en met name over de par- 
keeroplossing die daar bij past? We zijn benieuwd naar uw mening en daarom op zoek naar leden 
voor een Review Panel. Bezoekt u regelmatig het Citycentrum. of juist nauwelijks of niet? En wilt 
en kunt u eind juli twee avonden meedenken en meepraten? Meldt u zich dan snel aan!

De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad 
randvoorwaarden gesteld voor het parkeer
beleid in en om het centrum en het vergroten 
van de aantrekkelijkheid van het Citycentrum. 
Binnen de randvoorwaarden is een vertegen
woordiging van ondernemers, bewoners en 
vastgoedeigenaren (deelnemers stuurgroep 
Centrumontwikkeling) aan de slag gegaan. Be
gin juli komen zij met een aantal mogelijke op
lossingen en ideeën.

Zo kan er uiteindelijk een keuze worden gemaakt 
op basis waarvan de politiek een besluit zal ne
men.

Wilt u in het Review Panel komen?
Stuur dan een e-mail aan gemeente@veldhoven.nl 
of bel ons algemene nummer 14 040. U kunt zich 
hier ook verder laten informeren. Bij voldoende 
behoefte organiseren we een informatiebijeen
komst, waarna u definitief kunt beslissen.

Uw blik op de oplossingen
We hebben u - bezoekers en (niet-)bezoekers van 
het Citycentrum - nodig om over deze oplossin
gen en ideeën mee te denken. Wat zijn voors en 
tegens, waar moeten we praktisch aan denken.

Save the date
17 juli inloop informatiebijeenkomst 
24 juli eerste bijeenkomst Review Panel 
30 juli tweede bijeenkomst Review Panel 
5 aug. Reservedatum Review Panel

Voordat uw vakantie begint wilt u graag uw kampeermiddel inruimen. En als u weer thuiskomt 
graag weer schoonmaken. Zorg dat dit geen parkeeroverlast geeft voor andere buurtbewoners. 
Dan is het ook gezelliger thuiskomen.

De caravan, maar ook camper of vouwwagen, 
mag u maximaal drie achtereenvolgende dagen 
op een openbare plaats plaatsen of hebben. Dit 
is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verorde
ning (APV).

gesleept. Zorg dat uw kampeermiddel niet langer 
dan het toegestane aantal dagen op straat staat. 
Daarmee voorkomt u bovendien overlast en er
gernis in de buurt.

Voorkom een boete en ergernis
Het parkeren van kampeermiddelen op de open
bare weg gaat ten koste van de beschikbare par
keerruimte in de straat. Staat uw caravan, cam
per of vouwwagen er langer dan is toegestaan 
dan kan de gemeente handhavend optreden. De 
buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) 
houden toezicht op de naleving van deze regels. 
In geval van een overtreding kan een boete vol
gen of kan uw kampeermiddel zelfs worden weg- Foto: westlanders.nu
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PASPOOHT

Kom uit je schuld
Heb je schulden, dreig je in de schulden te komen, of 
loop je hier risico op? In Veldhoven sta je niet alleen. 
Als inwoner van Veldhoven kun je voor advies en on
dersteuning terecht bij Veldwijzer aan de Sterren
laan 15. Loop binnen, bel 040 2092044 of kijk op 
www.veldwijzer.net.

Veldwijzer is geopend op maandag, dinsdag en don
derdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 
uur, en op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. 
Van 8 juli tot en met 16 augustus is Veldwijzer alleen in 
de ochtend open.

VELDWIJZER

KOM JIJ 
ER UIT?

Maak op tijd een afspraak

Vakantie: denk aan 
geldig reisdocument
Gaat u met vakantie naar het buitenland? Con
troleer op tijd of uw reisdocument nog geldig is.

Maak snel een afspraak als u uw paspoort of identi
teitskaart nog moet vernieuwen. Vanwege de ver
wachte drukte stelt de gemeente extra afspraak- 
tijden open. Kijk op www.veldhoven.nl/afspraak/ 
of bel ons via telefoonnummer 14 040.

Tijdelijke afsluiting De Run 6800
De nieuwe weg De Run 6800 wordt voorzien van een deklaag en 
markering. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is de 
weg afgesloten van vrijdag 5 juli om 18.00 uur tot zondag 7 juli 
om 6.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Heerseweg. Afsluiting 
geldt voor alle verkeer.

Officiële Bekendmakingen

MILIEUZAKEN

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
Brouwerij Het Rijkshotel Dorpstraat 203A oprichting 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 
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.

OMGEVINGSZAKEN

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer Ingediend Adres Voor
OV2019-0180 20-06-2019 Kievit 23 vervangen coniferen 

door hekwerk

OV2019-0181 22-06-2019 17 Septemberstraat 37 uitbreiden woning

OV2019-0182 24-06-2019 Oeienbosdijk 99 plaatsen paardenstal

OV2019-0183 24-06-2019 Marenberg 4 - 6 vergroten woonhuizen

OV2019-0184 25-06-2019 Dreef 48 vergroten woonhuis en 
isolatievoorzieningen

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd

OV2019-0123 20-06-2019 Hoogstraat 59 realiseren opbouw verleend

OV2019-0127 20-06-2019 Lamberg 18 bouwen carport verleend

OV2019-0167 20-06-2019 Zandoerle 2 vernieuwen 
kozijnen en deuren

verleend

OV2019-0175 24-06-2019 Koekelberg 37 plaatsen dakkapel verleend

OV2019-0154 26-06-2019 Dorpstraat
203A

oprichten micro- 
bierbrouwerij

verleend

OMGEVINGSZAKEN

Melding uitweg

Zaaknummer Verzonden Adres Geaccepteerd/
aan melder geweigerd

19UIT08042 25-06-2019 De Wever 58 geaccepteerd

(\ 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
Wojciechowska, I 31-12-1989 11-06-2019 onbekend
Bogdan, T 28-01-1969 06-06-2019 onbekend

Varga, R 10-07-1971 11-06-2019 onbekend
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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.

c\ VERKEERSBESLUIT

* Verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische 
voertuigen aan de Mullerlaan’.

* Verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische 
voertuigen aan de Hermannistraat’.

* Verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische 
voertuigen aan de Pietershoek’.

* Verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische 
voertuigen aan Brandrood’.

* Verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische 
voertuigen aan de Abtstraat’.

* Verkeersbesluit ‘Aanwijzen vier algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en één 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Sint Janstraat en ’t Stoom’.

* Verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in 
de Pottenbakker’.

^ Verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in 
de Sirius’.

^ Verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in 
de Fraterhof’.

^ Verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in 
de Handwijzer’.

^ Verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in 
de Paladijn’.

^ Verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in 
de Middelberg’.

^ Verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in 
de Evestraat’.

^ Verkeersbesluit ‘Uitbreiding 30 km/u zone Oerle Zuid’.

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

Rommelgat zoekt Prins

Wie wordt de 
Grote Prins van Rommelgat?

Rommelgat zoekt droomkandidaat

Wie wordt de 
Jeugdprins(es) van Rommelgat?

Namens de Veldhovense carnavalsvierders is de SOK (Stichting 
Organisatie Karnaval) Veldhoven op zoek naar de Grote Prins van 
Rommelgat. Vanaf 16 november 2019 moet er een prins in functie 
zijn. Daarom vraagt de SOK uw hulp.

Namens de Veldhovense carnavalsvierders is de SOK (Stichting 
Organisatie Karnaval) Veldhoven op zoek naar de Jeugdprins(es) 
van Rommelgat. Vanaf het Prinsenbal 2019 treedt de jeugdprins(es) 

in functie. Daarom vraagt de SOK uw hulp.

Bent of kent u een Veldhovenaar die onderstaand profiel op het lijf is geschreven? En 
wordt deze nog niet ontdekte Prins-in-spé enthousiast van de kansen en uitdagingen 
die het Prinsschap biedt voor heel Rommelgat en voor hem zelf? Stuur dan snel een 
reactie naar voorzitter@rommelgatdesgonste.nl. Ook voor meer informatie of een 
vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen.

Bent of kent u iemand die... 
y jong van geest is, en is minimaal 28 

jaar jong;

y sociaal vaardig is; 
y aangenaam en gemoedelijk in de 

omgang is;
y goed gevoel voor humor heeft; 
y gevoel heeft bij tradities; 
y makkelijk en toegankelijk spreekt 

voor publiek;
y tussen alle Rommelgatters en 

Rommelgatterinnekes in staat; 
y zelf zorgt voor een gevolg van twee 

adjudanten en twee hofdames?

Pak deze kans op.
y een onbetaalde en onbetaalbare 

baan in Rommelgat de Sgônste met 
ondersteuning van SOK Veldhoven 

y de voldoening om Rommelgat te 
verbinden tijdens de Carnaval 

y een sleutelrol bij het bezoek aan 
carnavaleske activiteiten van 
verenigingen, evenementen, en 
sociale instellingen

y een aanstelling van 16 november 2019 
tot medio november 2020, met een 
financiële bijdrage vanuit het SOK 
Veldhoven

Bent of kent u een jeugdige Veldhovenaar die onderstaand profiel op het lijf is 
geschreven? En die meteen enthousiast wordt en droomt van het jeugdprinsschap? Stuur 
dan snel een reactie naar voorzitter@rommelgatdesgonste.nl. Ook voor meer informatie 
of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen.

Bent of kent u iemand die.
y tussen 8 en 14 jaar oud is; 
y makkelijk praat; 
y enthousiast en vrolijk is; 
y dol is op carnaval; 
y zich thuis voelt in Rommelgat; 
y zelf zorgt voor een gevolg van 1 of 2 

adjudanten en 1 of 2 hofdames?

Pak deze kans op.
y een onbetaalde en onbetaalbare 

tijd in Rommelgat de Sgônste met 
ondersteuning van SOK Veldhoven 

y het bezoeken van carnavaleske 
activiteiten van verenigingen, 
evenementen, en sociale instellingen 

y een aanstelling vanaf Prinsenbal 2019 tot 

Prinsenbal 2020;
y een financiële bijdrage vanuit de SOK 

Veldhoven

De SOK - Stichting Organisatie Karnaval - is de overkoepelende en verbindende organisatie voor 
carnaval in Rommelgat (Veldhoven). De Stichting is onder meer verantwoordelijk voor de aan
stelling van de Grote Prins van Rommelgat en de Jeugdprins(es) van Rommelgat. Evenementen 
die hier bij horen zijn het Prinsenbal en de Receptie van de Prins. Maar ook de uitreiking van de 
krant de Rommelpot, de Sleuteloverdracht, de kinderoptocht op carnavalszaterdag, en de grote 
optocht op carnavalszondag worden door SOK Veldhoven gefaciliteerd.

Carnavalsverenigingen, vriendengroepen en wagenbouwers zijn van harte uitgenodigd om mee 
te denken bij de activiteiten die de SOK organiseert en faciliteert.


