
Veldhoven

Bij vragen kan er contact op worden genomen met het team communicatie voor een 
afspraak.

Openbare besluiten collegevergadering 13 augustus 2019

Er zijn geen besluiten door het college genomen.

Vrijgekomen embargo's

1. In stand houden Theater De Schalm
(embargo op besluit B&W van 16 juli 2019)
Het college besluit:
1. Theater De Schalm de helpende hand te bieden teneinde het voortbestaan 

van het theater in de komende jaren te waarborgen en het cultureel 
voorzieningenniveau op peil te houden.

2. Het raadsvoorstel nr. 19077 en raadsbesluit nr. 19078 over de in stand 
houding van Theater De Schalm vast te stellen.

3. De raad voor te stellen om de financiële consequenties van C 456.339 te 
verwerken in de begroting 2020 en verder en voor de meerjarenbegroting 
vast te stellen.

Toelichting:
Het college stelt de gemeenteraad voor om Theater De Schalm de helpende 
hand te bieden teneinde het voortbestaan van het theater in de komende jaren 
te waarborgen en het cultureel voorzieningenniveau op peil te houden.

2. Uitwerking maatregelenpakket bereikbaarheid De Run
(embargo op besluit B&W van 23 juli 2019. Embargo tot verzending 
raadstukken)
Het college besluit:
1. De financiële nulmeting als uitgangspunt voor de investeringsramingen en 

(subsidie)bijdragen voor Veldhoven vast te stellen.
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel nr. 19.041 en raadsbesluit nr. 

19.042 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 
27 augustus en 17 september 2019.

Toelichting:
Eind 2018 heeft Veldhoven samen met Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ASML een intentieovereenkomst 
voor het maatregelenpakket bereikbaarheid De Run getekend. Het pakket aan 
maatregelen is nu verder uitgewerkt inclusief financiële afspraken. Het college 
van B&W vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de financiële gevolgen 
voor de gemeente Veldhoven.

Openbare activiteitenkalender college 13 tot en met 25 augustus

Belangstellende raadsleden en vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom 
bij de genoemde activiteiten, tenzij anders vermeld. Vermelde tijden zijn bij 
benadering, zoals doorgegeven door de organiserende partij. Neem voor meer 
informatie contact op per e-mail met communicatie@veldhoven.nl of bel (040) 258 41 
84.
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Veldhoven

Snelheidsactie van het verkeer op de Berg en Middelberg 
Donderdag 22 augustus 2019 | aanvang 8.30 uur
Locatie: Parkeervakken ter hoogte van Asberg 1-9 nabij kruispunt Berg- 
Asberg
Wethouder Hans van de Looij is aanwezig bij een snelheidsactie van het verkeer op de 
Berg en Middelberg. Basisschoolkinderen van basisschool de Berckacker en St. Jan 
Baptist worden bij de actie betrokken doordat zij samen met de politie de 
aangehouden weggebruikers aanspreken op hun gedrag.

Veldhoven Cup bij UNA
Vrijdag 23 augustus 2019 | aanvang 22.00 uur
Locatie: Voetbalvereniging UNA, Sportlaan 3, 5502 ED Veldhoven
Wethouder Daan de Kort verricht de prijsuitreiking van de Veldhoven Cup.
De Veldhoven Cup is een jaarlijks terugkerend toernooi tussen de 4 Veldhovense 
voetbalclubs. Het wordt dit jaar bij UNA georganiseerd vanwege het 90 jarig bestaan 
van deze club.

Kruisboogwedstrijd Veldhovense Gilden 
Zaterdag 24 augustus 2019 | aanvang 17.30 uur 
Locatie: Gildeterrein Onze Lieve Vrouwe Gilde, Blaarthemseweg 86, 
Veldhoven (Zeelst)

Wethouder Hans van de Looij verricht de prijsuitreiking na afloop van de wedstrijden.

2


