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

HONDEN : c Vj
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HIER MAG UW HOND ONDER TOEZICHT
LOS LOPEN

Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoort
controle 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.

Kijk ook op www.veldhoven.nl

Binnenkort start in Veldhoven de controle voor hondenbelasting. Vooruitlopend op deze 
huis-aan-huiscontroles kunt u uw hond(en) nog tot 31 augustus 2019 aanmelden via 
www.veldhoven.nl/hondenbelasting of tijdens een afspraak bij de publieksbalie.

Elke hondenbezitter in Veldhoven is verplicht om 
hondenbelasting te betalen. Van deze belasting 
worden de uitlaat- en schoonmaakvoorzieningen 
bekostigd. Om ervoor te zorgen dat iedereen met 
een hond ook daadwerkelijk belasting betaalt 
wordt er huis-aan-huis gecontroleerd. Als de 
controleur bij u aanbelt, kan hij zich legitimeren. 
Voor de uitvoering van de controle is bureau Legi
tiem uit Velp in de arm genomen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze controle, of over de 
hondenbelasting in het algemeen? Neem dan 
tijdens kantooruren contact op met de afdeling 
Advies en Ondersteuning via telefoonnummer 
14 040.

een VETLAAGJE aan de binnenkant van je 
AUTORUIT m combinatie met de LAAGSTAANDE ZON 

VERGROOT DE KANS OP EEN I) f|A/ 
VERKEERSONGELUK met 411*70

DUS ZORG VOOR GOED 
ZICHT EN HOUD JE 

AUTORUIT SCHOON

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.

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

Gemeenten/euws Veldhoven
Meld uw hond aan

Controle hondenbelasting
Maak op tijd een afspraak

Vakantie: denk aan 
geldig reisdocument
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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.
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OMGEVINGSZAKEN

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Ingediend Adres Voor
OV2019-0193 02-07-2019 Tonnekeshei 9A vervangen erfafscheiding
OV2019-0194 03-07-2019 Hoogstraat 55 uitbreiden woning
OV2019-0195 03-07-2019 Olmebeek 19 realiseren overkapping
OV2019-0196 03-07-2019 Hoogepat37 plaatsen erfafscheiding
OV2019-0197 03-07-2019 Heksenberg 23 plaatsen overkapping en 

vernieuwen erfafscheiding
OV2019-0198 04-07-2019 Koekelberg 37 plaatsen dakkapel 

achtergevel
OV2019-0199 04-07-2019 De Bleker 5 plaatsen dakkapel
OV2019-0200 04-07-2019 Wikkebeek 26 realiseren dakopbouw
OV2019-0201 05-07-2019 De Run 6501 bouwen cleanroom
OV2019-0202 07-07-2019 Sabelmarter 10 wijzigen entree
OV2019-0203 08-07-2019 Honk 3 revitaliseren zorgcomplex
OV2019-0204 09-07-2019 Oeienbosch C 4440 plaatsen overkapping 

en reclame bij 
snellaadvoorziening

Besluiten Drank- en Horecavergunning/evenementen
Zaaknummer Verzonden Adres Voor Verleend/

aan aanvrager geweigerd
EV2019-0048 05-07-2019 Meiveld Circus Citycentrum verleend

c\ MILIEUZAKEN

Ontwerpbesluit Wet geluidhinder
Het toestaan van een hogere geluidsbelasting (als bedoeld in de Wet geluidhinder) 
voor het bouwen van twee woningen tussen de huisnummers 62 en 64 aan de 
Oude Kerkstraat.

OMGEVINGSZAKEN

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2019-0135 04-07-2019 Copernicus- 

hof 5
uitbreiden
woonhuis

verleend

OV2019-0136 05-07-2019 Kruisstraat 21 vergroten woon
huis achterzijde

verleend

OV2019-0140 04-07-2019 Muggenhol 52 plaatsen dakkapel verleend
OV2019-0143 05-07-2019 Ceciliastraat

53
vergroten garage verleend

OV2019-0155 04-07-2019 Kerkakker- 
straat 26

vervangen
kozijnen

verleend

OV2019-0164 08-07-2019 Pleintjes
72-74, 80-88

wijzigingen
winkelpuien

verleend

OV2019-0198 08-07-2019 Koekelberg
37

plaatsen dakkapel 
achterzijde

verleend

OV2019-0112 05-07-2019 Hoogepat47 bouwen opbouw verleend
OV2019-0152 05-07-2019 Domein 17 bouwen opbouw verleend

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Kerkstraat 62-64’
Dit bestemmingsplan voorziet in het bouwen van twee woningen tussen de 
huisnummers 62 en 64.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Zittard 22’
Dit bestemmingsplan voorziet in het vergroten van het bestemmingsvlak ‘wonen’ 
van het perceel Zittard 22.
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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


