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Gemeent enieuws
Kermis Zeelst

Vrijdag 2 augustus tot en met dinsdag 6 augustus 2019 is het kermis in Zeelst. Graag informeren wij 
u over een aantal belangrijke en praktische zaken.

Afsluitingen
* Wij verwachten de eerste woonwagens van de 

kermisexploitanten op dinsdag 30 juli. Zij staan 
op het parkeerterrein aan Djept-Zuid.

* Dinsdag 30 juli wordt de Blaarthemseweg vanaf 
10.00 uur afgesloten voor verkeer in verband met 
de opbouw van terrassen. Om ruimte te maken 
voor de kermis is ook het gedeelte Blaarthemse
weg vanaf de verkeerslichten richting Woonzorg
centrum Sele afgesloten. Het kruispunt 
Broekweg-Binnenweg blijft open voor omwo
nenden, hulpdiensten en taxi’s.

* Woensdag 31 juli worden de Heuvel en het par
keerterrein bij de kerk afgesloten voor verkeer. 
Dan starten de kermisexploitanten met de op
bouw van hun attracties.

Verkeersmaatregelen tijdens de kermis
* Het gedeelte van de Vijverstraat en Kruisstraat 

tussen de Hoogepat en de Sint Severinuslaan 
wordt afgesloten voor verkeer. Ook geldt hier 
een stopverbod aan beide zijden van de weg. 
Omwonenden, hulpdiensten, taxi’s en bezoe
kers van de Bolzen en de Spar mogen hier over
dag wel inrijden. Er worden vanaf 18.00 uur ver- 
keersregelaars ingezet.

* De hoek Broekweg-Binnenweg-Blaarthemseweg 
wordt afgesloten. Alleen omwonenden, hulp
diensten, en taxi’s mogen hier inrijden.

* Hoogepat: om een goede bereikbaarheid voor de 
hulpdiensten te creëren is de Hoogepat opgeno
men in de calamiteitenroute. Daarom geldt hier 
tijdens de kermis een stopverbod aan beide zij
den van de weg.

* In de avonduren worden verkeersregelaars bij de 
stoplichten op de Heerbaan ingezet om de bezoe
kers bij het oversteken te begeleiden. Tijdens de 
werkzaamheden van de verkeersregelaars staan 
de stoplichten op deze locatie op knipperen.

De verkeersmaatregelen zijn overdag anders dan
’s avonds. Let daarom goed op de bebording.

Praktisch
* Wij verzoeken de gebruikers van de verschillende 

parkeerterreinen vriendelijk maar dringend om 
vanaf maandag- of dinsdagavond de auto ergens 
anders te parkeren.

* De bus (lijn 14) wordt omgeleid via de Heerbaan. 
De kliko’s worden opgehaald op de hoek Binnen
weg/Heuvel en op de hoek Binnenweg/Broekweg.

* Wij verwachten dat de wegen en het kermister
rein in de loop van woensdag 7 augustus weer 
vrijgegeven worden voor verkeer.

Openingstijden attracties
De kermis begint op vrijdag 2 augustus 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 (gebakkraam, 
nougat/suikerwerken en suikerspin/popcorn/no- 
tenbar) 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 de horeca bin
nen uiterlijk om 03.00 uur sluiten, op zondag en 
maandag om 02.00 uur en op dinsdag om 01.00 
uur. Op vrijdag en zaterdag moeten de horeca 
buiten uiterlijk om 02.00 uur sluiten, op zondag, 
maandag en dinsdag om 01.00 uur.

Bewaakte fietsenstalling
Tijdens de kermis is op de Broekweg, vanaf de ver
keerslichten bij de Blaarthemseweg, een bewaak
te fietsenstalling waar u tegen betaling uw fiets 
veilig neer kunt zetten.

Veiligheidscamera’s
Kermis Zeelst is een drukbezocht evenement. Om 
de kermis voor iedereen zo gezellig en veilig moge
lijk te maken is ook dit jaar gekozen om camera’s 
te plaatsen tijdens de kermis. Het cameratoezicht 
is een samenwerking van gemeente en politie.

Geluidsnorm
Om de geluidsoverlast voor omwonenden te beper
ken zijn de geluidsvoorschriften in 2019 naar bene
den bijgesteld. Het toegestane geluidsniveau voor 
horeca en kermisattracties is op 1 meter afstand 
van een geluidsbox een geluidsniveau van 92,5 
dB(A) en 107,5 dB(C). Een uur voor de eindtijd moet 
het geluidsniveau geleidelijk terug worden gebracht 
naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C). Ook dit jaar wordt 
op een aantal referentiepunten het geluidsniveau 
van horeca en kermisattracties gemeten.

Nooit meer naar huis plein
Manhattan en Wheelybar hebben vanwege de vei
ligheid het ‘Nooit meer naar huis plein’ afgesloten 
met hekken. Zij hebben zelf de keuze gemaakt om 
voor dit plein entreegeld te vragen. De kermis en 
de rest van de horeca is vrij toegankelijk.

Klachten tijdens de kermis?
Als u tijdens de kermis Zeelst klachten heeft en/ 
of een melding wilt doen, kunt u contact opne
men via het telefoonnummer 14 040. Dit telefoon
nummer is ook bereikbaar tijdens het weekend 
en ’s nachts. De servicedienst neemt uw klacht/ 
melding aan en geeft dit door aan de coördinator 
Handhaving ä Toezicht. Zo nodig wordt contact 
met u opgenomen en eventueel volgt actie op uw 
klacht/melding.

De eikenprocessierups heeft voor heel wat overlast gezorgd. Op 
basis van de ervaringen van dit jaar gaan we de preventieve be
strijding volgend jaar verder uitbreiden.

Samen met professionele bestrijdingsbedrijven hebben we de afge
lopen weken hard gewerkt om zoveel mogelijk nesten van de eiken
processierups uit laanbomen en parken weg te halen. Komende 
week zijn we hiermee nog bezig in Oerle / Oerle-Zuid / Zandoerle. 
Ook handelen we nog wat meldingen op verspreide locaties af. De 
rupsen die we niet te pakken hebben gekregen, zijn intussen aan het 
verpoppen tot vlinders. Hierdoor zal de overlast verder afnemen.

Bestrijding volgend jaar
We kunnen er helaas niet voor zorgen dat er volgend jaar geen over
last is van de processierups. We maken wel alvast plannen om die 
overlast zoveel mogelijk te beperken. De afgelopen jaren hebben we 
de rups bestreden met biologische middelen. Deze preventieve be
strijding gaan we volgend jaar uitbreiden. Dat doen we mede op basis 
van de meldingen van dit jaar. Verder doen we een proef met nest- 
kastjes voor koolmezen. Koolmezen lusten de rupsen graag. We heb
ben intussen flink wat nestkastjes besteld die we gaan opgehangen 
rondom de kinderboerderij. En misschien komen er nog nieuwe be
strijdingsmogelijkheden bij. Hierover informeren we u volgend jaar.

Natuurbescherming
Bij de bestrijding van de eikenprocessierups moeten alle gemeen
ten zich houden aan de Natuurbeschermingswet. Die wet zorgt 
ervoor dat beschermde diersoorten een leefgebied houden. Dit 
betekent dat we op sommige plaatsen niet mogen bestrijden, ook 
al zou daar de processierups zitten. Bijvoorbeeld als dat een leef
gebied is van andere beschermde vlindersoorten.

Maak op tijd een afspraak
Vakantie: denk aan 
geldig reisdocument

Veldhoven
Plannen voor uitbreiding 
bestrijding eikenprocessierups

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.
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Onderhoud Veldhovense bomen Na de storm, boomschade
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In een flink deel van Veldhoven snoeien we dit jaar de bomen die dat nodig hebben. Verder zijn 
we nog steeds bezig met snoei- en ruimwerk na de storm van begin juni.

Afgelopen najaar zijn de bomen in de wijken Cob- 
beek, d’Ekker, Oerle, Zandoerle en het buitenge
bied nagekeken op veiligheid en snoeibehoefte. 
Uit dat onderzoek bleek dat ongeveer driekwart 
van de bomen in die wijken onderhoud nodig 
heeft. Deze bomen worden gesnoeid op basis van 
de uitgevoerde inspectie, vanuit de snoeibehoef
te van de boom zelf. Met dat werk zijn we intussen 
gestart; er zijn 2 snoeiploegen bezig.

Platanen snoeien we pas in herfst/winter, als 
het blad eraf is. De viltige beharing van het 
blad van de plataan kan bij het snoeien na
melijk flinke allergische reacties geven.

Boomveiligheidsonderzoek (BVO)
De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht 
voor de bomen in het openbaar gebied. Het is 
onze taak om te zorgen voor een veilig en gezond 
bomenbestand, waarvan iedereen kan genie
ten. Daarom laten we de bomen regelmatig in
specteren. Wanneer blijkt dat snoeien of andere 
maatregelen nodig zijn, dan doen we dat in het 
snoeiseizoen. Om de bomen goed te onderhou
den is Veldhoven grofweg in drieën verdeeld. Zo 
komt elk deel om de 3 jaar aan de beurt. De bo
men in het openbaar gebied worden dan eerst 
gecontroleerd. Snoei- of ander onderhoud doen 
we het jaar daarna. Bomen met een verhoogd ri
sico worden eerder gesnoeid of gerooid.

Gebruik uw groene kliko goed
Alle rauwe of bereide etensresten, dus 
ook schillen, graten en botjes doet u 
het best in de groene kliko. Deze kliko 
wordt elke week leeggemaakt. Zo is de 
kans op overlast (geur of insecten) het 
kleinst.

Wist u dat een gemiddelde grijze 
kliko voor ongeveer 400Zo gevuld 
is met etensresten? Dat kan beter. 
Helpt u mee? Alle etensresten in 
de groene kliko!

vanders,
Áfval scheiden doen we samenl

Alle etensresten
in de groene kliko!
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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 toestemmings
formulier op www.rijksoverheid.nl. zoekterm: formulier toestemming reizen minderjarige.

In de storm van dinsdag 4 juni zijn meer dan 300 bomen omge
waaid. afgebroken of beschadigd. We zijn nog steeds bezig met 
afhandelen van alle meldingen. Later dit jaar gaan we kijken 
naar vervanging van de bomen.

Onze eerste prioriteit na de storm lag bij het vrijmaken van de we
gen voor het verkeer, repareren van schade aan de bestrating en 
oplossen van gevaarlijke situaties. Dat heeft veel tijd en mankracht 
gekost. Toen kwam de bestrijding van de processierups er tussen
door.

300 locaties
Nu zijn er 2 ploegen bezig die zich alleen maar bezighouden met 
het afwikkelen van de rest van de meldingen. Denk daarbij aan het 
afzagen/opruimen van deels afgebroken takken en het wegfrezen 
van overgebleven boomstronken. Het is nog een flinke klus: er zijn 
nog ongeveer 300 plekken waar we de komende weken aan de slag 
moeten. Soms gaat het om meerdere bomen per locatie.

Nieuwe bomen
Dit najaar gaan we een plan maken voor vervanging van de omge
waaide bomen.

Een van de bomen die om waaiden langs de Sondervick

Onderzoek naar 
overlast hondenpoep
Gemeente Veldhoven wil zorgen dat de overlast door honden
poep minder wordt. Daarom gaan we onderzoeken of en wat er 
aan de overlast gedaan kan worden.

Na te hard rijden in woonwijken is hondenpoep de grootste erger
nis. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelde dit vast in 
de enquête ‘veiligheidsmonitor 2017’. Ook in Veldhoven staat hon
denpoep in de top 3 van ergernissen. Een gedragsbureau gaat er
mee aan de slag en brengt advies uit over hoe de situatie kan wor
den verbeterd. Via het gemeentenieuws houden we u op de hoogte 
over de vorderingen.
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De regels in Veldhoven
In Veldhoven moet iedereen zijn hond aan de lijn houden. Alleen 
op uitrenVuitlaatveldjes mag de hond los lopen. Iedereen moet de 
poep van zijn hond(en) zelf opruimen. Behalve langs uitlaatroutes 
en op uitlaatveldjes, daar ruimt de gemeente het op. Bij de receptie
balie van het gemeentehuis zijn gratis hondenpoepzakjes te krijgen.
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Melding activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op 
grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteiten
besluit) hebben ontvangen. Deze meldingen liggen niet ter inzage.

Een melding kan na telefonische afspraak worden ingezien. U kunt een afspraak 
maken via omgevingsloket@veldhoven.nl of via telefoonnummer 14 040.

Naam bedrijf Adres Voor

Stichting Severinus Eegwortel 1 veranderen kinderboerderij

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

OV2019-0205 10-07-2019 Bost 1 plaatsen tuinhuis

OV2019-0206 10-07-2019 Linde 11 bouwen bijgebouw met 
overdekt zwembad

OV2019-0207 11-07-2019 Oude Kerkstraat 62 bouwen woning

OV2019-0208 12-07-2019 Wilgeman 4 C plaatsen tijdelijke woonunit

OV2019-0209 12-07-2019 Huysackers kavel
32 C 4724

uitbouwen woning

OV2019-0210 15-07-2019 Kruisstraat 128 A bouwen garage/berging

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Zaaknummer Adres Voor Nieuwe uiterste 

beslisdatum

OV2019-0145 Kerkweg 11 plaatse n afdak/overkapping 27-08-2019

OV2019-0147 Eekhoorn bouwen appartementen
complex The Village V

28-08-2019

OV2019-0148 Eekhoorn en bouwen vier appartemen- 28-08-2019
Regenboogven tencomplexen The Village

I t/m IV

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2019-0122 15-07-2019 Buitengebied 

in Veldhoven
kappen bomen 
t.b.v. N69

verleend

OV2019-0169 11-07-2019 Sint Severi- 
nuslaan 27

uitbreiden woning verleend

OV2019-0172 11-07-2019 Mariaplein 17 realiseren aanbouw verleend

OV2019-0174 11-07-2019 Pleintjes 55 uitbreiden HEMA verleend

OV2019-0188 11-07-2019 Van Aelstlaan 
85

starten
Bed&Breakfast

verleend

OV2019-0191 15-07-2019 Oude Kerk
straat 42

aanvragen revisie
vergunning 
vrijstaande woning

verleend

c\ TER INZAGE

* Cameratoezicht tijdens kermis Zeelst.

OMGEVINGSZAKEN

Besluiten Drank- en Horecavergunning/evenementen
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd

EV2019-0074 18-07-2019 Kruisstraat horecafeest 
kermis Zeelst

verleend

EV2019-0078 18-07-2019 Blaarthemse-
weg/Heuvel

horecafeest 
kermis Zeelst

verleend

EV2019-0077 18-07-2019 Heuvel/kiosk horecafeest 
kermis Zeelst

verleend

EV2019-0080 18-07-2019 Heuvel 14 horecafeest 
kermis Zeelst

verleend

EV2019-0081 18-07-2019 Parkeer
plaats bij 
Blaarthemse- 
weg

het plaatsen van 
kermisattracties 
tijdens kermis 
Zeelst

verleend

EV2019-0082 18-07-2019 Blaarthemse- 
weg 3

plaatsen van een 
bakkraam kermis 
Zeelst

verleend

EV2019-0085 18-07-2019 Blaarthemse- 
weg 5

plaatsen van een 
bakkraam kermis 
Zeelst

verleend

EV2019-0087 18-07-2019 Blaarthemse- 
weg 9

horecafeest 
kermis Zeelst

verleend

(\ BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan ‘Zandven-West’
Dit bestemmingsplan voorziet in het bieden van een actuele regeling voor het ge
bied ‘Zandven-West’. Door voortschrijdende inzichten en om goed in te kunnen 
spelen op toekomstige verzoeken, is het gewenst enkele aanpassingen door te voe
ren in de bestemmingsplanregeling die nu geldt voor de in ontwikkeling zijnde wo
ningen en bedrijven in ‘Zandven-West.

(\ VERKEERSBESLUIT

Verkeersbesluiten
* Verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in 

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

de Mullerlaan nabij de Mira’
* Verkeersbesluit ‘Opheffen geslotenverklaring vrachtverkeer Poort en Haag’

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


