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Gemeent enieuws
Aanleg speelterreinen 
Oerle-Zuid gestart
Afgelopen week is gestart met de aanleg van de speelterreinen in Oerle-Zuid. In week 28 en 29 
worden de eerste speeltoestellen geplaatst. Eind september Z begin oktober volgt de rest.

Dit voorjaar heeft de gemeente Veldhoven zo’n 8 hectare grond 
bewerkt en ingezaaid met bloemrijke graanmengsels. Met deze 
‘vogelakkers’ willen we de akkervogels steunen, waarvoor 
steeds minder leefgebied beschikbaar is. We werken hierbij sa
men met Vogelwerkgroep (VWG) De Kempen.

In totaal zijn 11 akkers bewerkt en ingezaaid volgens een zaaiplan 
van de VWG. Deze ‘vogelakkers’ staan nu volop in bloei. Er zijn ak
kers met bladrammenas en/of een graanmengsel. De akkervogels 
voeden zich met de zaden van deze planten.

Steun voor akkervogels
Akkervogels hebben het tegenwoordig niet gemakkelijk. De groot
schalige landbouw biedt hun weinig kansen. Vroeger werden klein
schalige graanvelden afgewisseld met weide- en hooilanden met 
heggen. Oost-Brabant was toen een eldorado voor allerlei akker
en struweelvogels. Met de aanleg van deze vogelakkers kunnen 
we kansen geven aan soorten zoals geelgors, veldleeuwerik, gele 
kwikstaart en kneu. Ook overwinteraars zoals kepen, barmsijzen, 
groenlingen en vinken kunnen een graantje meepikken.

Bloemenrand
Op verschillende plaatsen is in de randen van de graanakkers 
ook een bloemenmengsel meegezaaid; dat maakt de akkers 
ook aantrekkelijk voor insecten zoals vlinders en bijen en voor 
kleine zoogdieren.

Samenwerking
De gemeenten Eersel en Bladel gingen ons al voor. Ook gemeen
te Veldhoven heeft zich nu aangesloten en werkt samen met 
VWG De Kempen. Voor het inzaaien heeft de VWG een nulmeting 
uitgevoerd. Zij gaat de ontwikkelingen op onze akkers volgen en 
vogeltellingen doen. Mogelijk wordt er later dit jaar een excursie 
georganiseerd voor belangstellenden uit Veldhoven. We houden u 
hierover op de hoogte via het gemeentenieuws en social media.

Veldhoven
Veldhoven in de bres 
voor akkervogels

Meldt u zich aan?

Meedenken over parkeren in 
een aantrekkelijk Citycentrum

Maak op tijd een afspraak

Vakantie: denk aan 
geldig reisdocument

Gemeente Veldhoven werkt aan een toegankelijk en levendig Citycentrum in het hart van onze 
stad. Wilt u meedenken over de parkeeroplossing die past bij een aantrekkelijk Citycentrum? En 
wilt en kunt u in augustus/september twee avonden meedenken en meepraten? Meldt u zich dan 
snel aan voor het Review Panel!

Een vertegenwoordiging van ondernemers, be
woners en vastgoedeigenaren legt één of meer 
oplossingen voor. Van u horen we graag de 
voors en tegens, en waar we praktisch aan moe
ten denken bij de uitvoering ervan. Zo kan er 
uiteindelijk een keuze worden gemaakt op basis 
waarvan de politiek een besluit zal nemen.

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. Op 17 juli orga
niseren we een informatiebijeenkomst, waarna 
u definitief kunt beslissen. De eerder genoemde 
data voor bijeenkomsten van het reviewpanel 
(24, 30 juli en 5 augustus) worden uitgesteld naar 
augustus/september. De definitieve data maken 
we zo spoedig mogelijk bekend.

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

Foto: Martily Media

Save the date
17 juli: inloop informatiebijeenkomst in foyer 
theater De Schalm tussen 18.30 en 20.00 uur.

Gaat u met vakantie naar het buitenland? 
Controleer op tijd of uw reisdocument nog geldig is.

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.

Het was de bedoeling om de speelplekken vol
ledig in te richten vóór de basisschoolvakantie 
2019. Door productie- en leveringsproblemen 
bij enkele leveranciers is dat helaas niet moge
lijk. Toch willen we ervoor zorgen dat de kinde
ren deze zomer buiten kunnen spelen. Daarom 
wachten we niet tot alle toestellen zijn gele
verd en plaatsen we komende weken alvast 
de speeltoestellen die wél beschikbaar zijn. Dit 
betekent dat er op elk speelterrein minimaal 
één toestel zal staan. Eind september/begin

oktober volgt de rest. In het plantseizoen, dat 
half november begint, kunnen we vervolgens 
de aanleg van de speelterreinen afronden met 
de beplanting.

De ontwerpen voor de nieuwe speelterrei
nen zijn gemaakt in samenspraak met vol
wassenen en kinderen. We bedanken de be
woners en vooral de kinderen voor hun inzet 
en geduld!
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Vanaf 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in Kermis Veldhoven-Dorp
Dan komt iedereen vanaf 18 jaar of ouder die is ingeschreven in een Nederlandse gemeente in het 
Donorregister. Kijk voor meer informatie of het invullen van uw keuze op www.donorregister.nl. 
In het gemeentehuis kunt u ook een folder halen met meer informatie.

BEPERK DE KAN5 OPBRANDWEER

EEN NATUURBRAND!
WW w.BRAND WEERINL/N ATUURBR AND

Hoe beperk ik de kans op
een natüurbrand?
Vbur ma kien en bafQgçuegn mag alleen
op spEcíale picknick en vuurplaatsen.
koud altijd blusmiddelen als een tuinslang
emmer water of brandblusser bij de hand
voor een beginnende brand

Gooi afval In de daarvoor
beste mde bakkEO. Smeu end

zwerfafval en g)as Is regelmatig
een oorzaak van natüurbrand.

Vermoed je brandstichting?
Maak foto's of een ñlmpje vān de situatie
Onthoud de locatie en eventueel persoons
kenmerken of kenteken zodat je dit door kur.t
geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten

Hoe bepaal ik mijn Locatie?
De 112-nnľldkamer maakt gebruik van

sms-vp-'lfirstie. Houd ip mobiele telefoon
dus bí: de nanťf. OriËnteer je in andere

gevallen met behulp van de aanwezige
aanduidingen var. fietsnoutek noo ppunten

of ANWB paddestoelen

Geef hulpdiensten
de ruimte!
Parkeer nooit op bospsden en
íorg voor een vrije doorgang, Wat moet ik doen

ii een natüurbrand?
Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de

natuurbrsnd door. Prat eer een grote brand reet zelf te
blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare
weg or de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit.

blijf uit de rook en loop altijd! haaks, op de rookwolk

Door de droogte in de afgelopen periode is het risico op natuurbranden verhoogd. Wees alert op het ontstaan van
natuurbranden en lees hierboven hoe te handelen in voorkomende gevallen.

De tweede kermis van dit seizoen staat in Veldhoven-Dorp. Op 
De Plaatse en in de Dorpstraat staan van vrijdag 12 tot en met 
dinsdag 16 juli 2019 allerlei attracties opgesteld.

De kermis begint op vrijdag 12 juli om 19.00 uur. Op zaterdag, 
maandag en dinsdag mag om 14.00 uur gestart worden, op zondag 
om 13.00 uur. De kermisattracties mogen op alle dagen tot 01.00 
uur open blijven. De verkoopzaken (zoals gebakkraam, nougat/sui- 
kerwerken en suikerspin/popcorn/notenbar) mogen op vrijdag en 
zaterdag tot 03.00 uur, op zondag en maandag tot 02.00 uur en op 
dinsdag tot 01.00 uur open blijven.

Sluitingstijden horeca
Op vrijdag en zaterdag moeten inpandige horecagelegenheden 
uiterlijk om 03.00 uur sluiten, op zondag en maandag om 02.00 
uur en op dinsdag om 01.00 uur. Uitpandige horecagelegenheden 
moeten vrijdag en zaterdag uiterlijk om 02.00 uur sluiten en op 
zondag, maandag en dinsdag om 01.00 uur.

Verkeersmaatregelen
In verband met de opbouw van attracties mag u vanaf dinsdag
morgen 9 juli, 09.00 uur niet meer parkeren op De Plaatse. De 
Dorpstraat/Locht is vanaf donderdag 11 juli 07.30 uur afgesloten 
voor verkeer. Naar verwachting zijn deze straten woensdagmiddag 
17 juli weer open voor verkeer. De bushaltes bij de kerk komen tij
delijk te vervallen.

Melden
Wilt u iets melden rond de kermis? U kunt een melding maken via 
www.veldhoven.nl/melding-openbare-ruimte of bel het algemene 
telefoonnummer 14 040.

Foto: Martily Media
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Vragen over dementie? -^^^hSâIT16n
Het Informatiepunt De- dementie
mentie Veldhoven vindt u ílr nl
bij SWOVE aan de Burge- VnentieUJK.nl

meester van Hoofflaan 70. Iedere werkdag kunt u kosteloos 
en zonder afspraak binnen lopen tussen 9.00 en 12.00 uur. 
U kunt terecht voor informatie en advies over dementie en 
mantelzorg, en voor ondersteuning en verwijzing. Wilt u meer 
weten? Dan kunt u bellen naar nummer 040 2540066 of ga 
naar www.swove.nl.
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Officiële Bekendmakingen

^ OMGEVINGSZAKEN
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Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding hebben ontvan- De melding ligt niet ter inzage maar kan na telefonische afspraak worden ingezien.
gen ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Aannemings- U kunt een afspraak maken via omgevingsloket@veldhoven.nl of via telefoonnum-
bed rijf Van der Heijden Nistelrode B.V. voor het in werking hebben van een mobiele mer 14 040. 
puinbreker op de locatie Gagelgoorsedijk 15. De puinbreker is maximaal drie aan
eengesloten werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur in werking in de periode van 
1 juli tot en met 1 oktober 2019.

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
Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning

OV2019-0185 26-06-2019 Kerkakkerstraat 3 verbouwen woning

OV2019-0186 27-06-2019 De Run 4311 plaatsen gevelreclame

OV2019-0187 27-06-2019 Huysackers, kavel 10 bouwen woning

OV2019-0188 29-06-2019 Van Aelstlaan 85 starten bed&breakfast

OV2019-0189 30-06-2019 De Zicht 17 realiseren aanbouw

OV2019-0190 01-07-2019 De Verver 7 uitbouwen tuinhuis

OV2019-0191 01-07-2019 Oude Kerkstraat 42 aanvragen revisie
vergunning woning

OV2019-0192 02-07-2019 Oranje Nassaulaan 24 kappen boom

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

EV2019-0085 17-06-2019 Blaarthemseweg 5 bakkraam bij horeca kermis 
Zeelst

EV2019-0087 19-06-2019 Blaarthemseweg 9 feest bij horeca kermis Zeelst

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Voor Verleend/
geweigerd

OV2019-0111 02-07-2019 Pleintjes
102-106

vestigen
sportschool

verleend

OV2019-0166 26-06-2019 De Wever 58 bouwen carport verleend

OV2019-0173 26-06-2019 Djept 124 A verbouwen
bungalow

verleend

OV2019-0182 27-06-2019 Oeienbosdijk 99 plaatsen
paardenstal

verleend

OV2019-0153 27-06-2019 Ree 96 plaatsen tuinhuis 
met overkapping

verleend

Melding uitweg
Zaaknummer Verzonden 

aan melder
Adres Geaccepteerd/

geweigerd

19UIT08502 02-07-2019 Blauwe Kei 28 geaccepteerd

19UIT08487 02-07-2019 Kerkakkerstraat 138 geaccepteerd

DE WEKELIJKSE NIEUWSRUBRIEK VAN

Veldhoven
FOTOGRAFIE: gemeente Veldhoven (tenzij anders vermeld)
WEBSITE: www.veldhoven.nl
E-MAIL: gemeente@veldhoven.nl
POSTADRES: Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven
BEZOEKADRES: Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven
TELEFOON: 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

Voor

een VETLAAGJE juin de binnenmni van je 
AUTORUIT in COMBINATIE met de LAAGSTAANDE ZON 

VERGROOT DE KANS OPEEN AAA/
VERKEERSONGELUK mei L 11*70

DUS ZORG VOOR GOED 
ZICHT EN HOUD JE 

AUTORUIT SCHOUNVERKEERSDODEN


