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Wethouder Ad van den Oever is enthousiast 
over de uitspraak: “Deze beslissing is heel be
langrijk voor de bereikbaarheid van de Brain- 
portregio en van Veldhoven in het bijzonder. 
Heel fijn dat we nu verder kunnen gaan wer
ken aan een betere doorstroming van het 
verkeer naar ons bedrijventerrein De Run en 
enkele omliggende toplocaties.”

ADC-toets
De verbreding van de westkant van de Kempen- 
baan en de aanleg van de nieuwe aansluiting op 
de A67 mag volgens de Raad van State doorgaan. 
De reden daarvoor is dat de gemeente het pro
ject overtuigend heeft beargumenteerd met een 
zogeheten ADC-toets. Dat wil zeggen dat de ge

meente heeft uitgelegd dat de ontwikkeling:
^ geen alternatieven kent (‘A’),
^ een dwingend algemeen belang heeft (‘D’) en 
^ dat aantasting van de natuur gecompenseerd 

wordt (‘C’).

Planning
Na de zomer kunt u het ontwerp van de weg 
inzien en hierop reageren. Mogelijk leiden de 
reacties tot enkele aanpassingen. Als het defi
nitieve plan is vastgesteld, starten in 2020 de 
werkzaamheden voor de nieuwe aansluiting op 
rijksweg A67. Daarna wordt het westelijke deel 
van de Kempenbaan verbeterd. Dit is naar ver
wachting in 2021. Houd het Gemeentenieuws en 
www.kempenbaanveldhoven.nl in de gaten voor 
meer informatie over deze fases.

Rijbewijs vervangen? 
Maak een afspraak!

Kent u Bravoflex al?
Probeer deze flexibele vervoerservice nu tijdelijk gratis in Eindhoven, Veldhoven, Aalst, Waalre!

Vraag twee gratis ritten aan via deze link: https://www.bravo.info/acties-uitgelicht-en-tips

Bravoflex is een nieuwe flexibele busdienst in Eindhoven, Veldhoven, Aalst en Waalre. De busjes zijn 
niet gebonden aan vaste routes, alleen aan vertrek- en aankomsthaltes. Ze rijden kriskras door het 
gebied en u bepaalt zelf de vertrek- en aankomsthalte en de tijd waarop u wilt reizen.

Gemeenten/euws
Groen licht voor Kempenbaan-West 
en aansluiting A67 Veldhoven

Veldhoven

Op 24 juli 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen tegen bestemmings
plan ‘Kempenbaan-West’. De beroepen zijn ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmings
plan onherroepelijk. Dit betekent dat de gemeente Veldhoven verder kan met de voorbereidingen 
en de aanleg van de Kempenbaan-West en de aansluiting op de A67.

Aanmelden is nog mogelijk
Meedenken over parkeren in 
een aantrekkelijk Citycentrum

Impressie Kempenbaan-West, aansluiting A67en N69

Gemeente Veldhoven werkt aan een toegankelijk en levendig 
Citycentrum in het hart van onze gemeente. Wilt u meepraten 
over parkeren in het Citycentrum? Heeft u goede ideeën voor een 
aantrekkelijk Citycentrum? U kunt zich aanmelden voor het Re
view Panel! De bijeenkomsten van het panel vinden plaats op 12, 
18 en 26 september.

Een vertegenwoordiging van ondernemers, bewoners en vast- 
goedeigenaren legt één of meer oplossingen voor. Van u horen we 
graag de voors en tegens, en waar we praktisch aan moeten den
ken bij de uitvoering ervan. Zo kan er uiteindelijk een keuze wor
den gemaakt op basis waarvan de politiek een besluit neemt.

Wilt u in het Review Panel komen?
Stuur dan een e-mail aan gemeente@veldhoven.nl of bel ons al
gemene nummer 14 040. U kunt zich hier ook verder laten infor
meren.

Foto: Martily Media

Officiële Bekendmakingen

MILIEUZAKEN OMGEVINGSZAKEN

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.

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen 
ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van Aannemingsbedrijf Van 
der Heijden Nistelrode B.V. voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker 
op de locatie Zittard 42. De puinbreker is maximaal twee aaneengesloten werkda
gen tussen 07.00 uur en 19.00 uur in werking in de periode van 9 augustus tot en met 
8 november 2019. De melding ligt niet ter inzage maar kan na telefonische afspraak 
worden ingezien. U kunt een afspraak maken via omgevingsloket@veldhoven.nl of 
via telefoonnummer 14 040.
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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
OV2019-0211 16-07-2019 Zandoerle 10 A uitbreiden woning

OV2019-0212 16-07-2019 Heers 27 bouwen garage/berging

OV2019-0214 18-07-2019 De Run 6812 uitbreiden bedrijfshal

OV2019-0215 18-07-2019 De Run 5101 wijzigen gebruik van 
bedrijfspand naar 
appartement

OV2019-0216 18-07-2019 Witvrouwsberg 37 plaatsen dakkapel

OV2019-0217 19-07-2019 Sondervick 99 verbouwen woonhuis

OV2019-0218 19-07-2019 Eindhovensebaan 1 verbouwen Boerenbond

OV2019-0219 21-07-2019 Ree 49 verhogen schutting

OV2019-0220 22-07-2019 Habraken 2327 bouwen bedrijfspand

OV2019-0221 22-07-2019 Rapportstraat 18 wijzigen gebruik van 
winkel naar woning

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden Adres Voor Verleend/

aan aanvrager geweigerd

OV2019-0065 17-07-2019 De Run 5211 realiseren
fitnessclub

verleend

OV2019-0208 23-07-2019 Wilgeman 4 C plaatsen tijdelijke verleend
woonunit

OMGEVINGSZAKEN

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Zaaknummer Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2019-0103 Eegwortel 1 brandveilig gebruik verleend

OV2019-0102 Nieuwe Kerkstraat 39 brandveilig gebruik verleend

OV2019-0101 Ark 28-30 brandveilig gebruik verleend

OV2019-0118 Brandrood 37-39 brandveilig gebruik verleend

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

aan aanvrager geweigerd
EV2019-0037 18-07-2019 Peter 60 jaar Hurkmans verleend

Zuidlaan 22

VERKEERSBESLUIT

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

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

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


