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VRAAG NU EEN SCAN AAN ŕfìSj
EN MAAKJOUW HUIS DUURZAMER! J; 4fe

r NU: SPECIAAL TARIEF

Rijbewijs vervangen? 
Maak een afspraak!

Voor C 75,- neemt een energieadviseur van adviesbureau Susteen uw huis onder de loep. U ontvangt 
een uitgebreid woningverbeterplan, bestaande uit een overzicht van concrete bespaarmogelijkheden, 
de bijbehorende investeringen, eventuele subsi
dies en terugverdientijd. De aanbieding geldt niet 
voor woningen die zijn aangemerkt als rijks- of ge- 
meentemonument of die deel uitmaken van een 
complex van een vereniging van eigenaren.

Nu tegen verlaagd tarief! U betaalt C 75,- 
voor een advies dat normaal C 170,- kost. Uw 
gemeente maakt deze aanbieding mogelijk.

V.l.n.r. burgemeester Marcel Delhez, moeder Dawn, vader Mohamad, 
baby Hussein en gynaecoloog Judith van Laar. Foto: Martily Media

10.000ste geboorteaangifte 
in MMC Veldhoven
Maandagochtend 19 augustus vond de 10.000ste geboorteaangifte plaats in het Vrouw Moeder Kind- 
centrum van Máxima MC (MMC) in Veldhoven. Burgemeester Marcel Delhez overhandigde de ouders van baby 
Hussein Mohamad bij deze feestelijke mijlpaal een bos bloemen.

Sinds 8 juli 2013 bieden gemeente Veldhoven en MMC 
ouders de mogelijkheid om vanuit de kraamsuite in 
het Vrouw Moeder Kind-centrum geboorteaangifte te 
doen. Op deze manier is het ook voor de moeder mo
gelijk om bij de aangifte te zijn en is het niet meer nodig

om voor de geboorteaangifte naar het gemeentehuis 
te komen. Dit is een extra service voor de ouders. Ge
middeld zijn er 2.650 geboorteaangiftes per jaar bij de 
burgerlijke stand in de gemeente Veldhoven. Ongeveer 
1650 hiervan vinden plaats in het MMC Veldhoven.

Gemeenten/emvs

Foto: stalling.nl

De vakantie zit er weer bijna op. Veel mensen geven de caravan/ 
camper nog een grote schoonmaakbeurt voordat deze naar de 
stalling gaat. Zorg dat dit geen parkeeroverlast geeft voor ande
re buurtbewoners. Dat voorkomt irritatie in de buurt.

De caravan, maar ook camper, vouwwagen of aanhangwagen, 
mag u maximaal drie achtereenvolgende dagen op de openbare 
weg hebben. Dit is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verorde
ning (APV).

Voorkom een boete en ergernis
Het parkeren van kampeervoertuigen op de openbare weg gaat 
ten koste van de beschikbare parkeerruimte in de straat. Staat uw 
caravan, camper of vouwwagen er langer dan is toegestaan, dan 
kan de gemeente handhavend optreden. De buitengewone opspo
ringsambtenaren (BOA’s) houden toezicht op de naleving van deze 
regels. Bij een overtreding kan een boete volgen of kan uw kam
peermiddel zelfs worden weggesleept. Zorg dat uw kampeermid
del niet langer dan het toegestane aantal dagen op straat staat. 
Daarmee voorkomt u bovendien overlast en ergernis in de buurt.

Mogelijk extra reistijd
Afsluitingen A2/N2 voor onderhoud
In augustus 2019 zijn er door wegwerkzaamheden verschillende 
afsluitingen van de N2 in de avond en nacht. Reist u tussen 21 en 
25 augustus in de avond of nacht via de N2 van/naar Veldhoven? 
Check de data van de werkzaamheden om te kijken of dit invloed 
heeft op uw reistijd.

Uitgebreide informatie vindt u op www.veldhoven.nl/nieuws.

Tijdelijk goedkoper

Professioneel advies voor 
verduurzaming van uw huis

Veldhoven
Kampeervoertuig parkeren 
op de openbare weg

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en weet u niet waar te beginnen? Vraag dan nu een professi
oneel energieadvies aan bij adviesbureau Susteen. Dit bureau is gespecialiseerd in advies en infor
matie over het verduurzamen van particuliere woningen. Want een zuinige woning is beter voor 
het klimaat en vaak ook voor uw wooncomfort én uw energierekening.

Hoe vraagt u een advies aan
1. Meld u aan via www.energieloket-zuidoostbrabant.nl/gemeente/veldhoven/.
2. Een medewerker van Susteen neemt contact met u op.
3. U betaalt een bedrag van C 75,-.
4. Een gespecialiseerd adviseur van Susteen komt bij u langs om huis, bespaardoelen en 

woonwensen in kaart te brengen.
5. U krijgt een woningverbeterplan, met concrete bespaarmogelijkheden en maatregelen.

Wilt u meer weten over deze aanbieding?
Neem dan contact op met Susteen via telefoonnummer 088 333 44 24.

ENERGtELOKET
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Bouw samen een ideale woonplek in Zilverackers

Nieuwe website brengt ideeën, bouw- 
groepen en geïnteresseerden bij elkaar ackers
Sinds maandag 19 augustus is de website www.zilverackers.nl in de lucht. In Zilverackers komt, naast de 
bestaande en geplande woningbouw, óók ruimte om samen met een groep te bouwen (CPO) aan de ideale 
woonplek. Op de website kunnen individuen die interesse hebben in samen bouwen zich aansluiten bij een 
van de inspiratiegroepen. Óf zelf een idee voor een bouwgroep aanmelden.

Zilverackers is de laatste uitbreidingswijk van Veldho
ven voor woningbouw aan de westzijde van Veldho
ven. In Oerle-Zuid wordt inmiddels volop gewoond. De 
bouw van 430 Nul-op-de-meter woningen in Huysac- 
kers is in 2019 gestart. En nu komt er dus ook ruimte 
voor bouwgroepen om samen te bouwen en écht iets

onderscheidends te doen.

Vastleggen wat nodig is, loslaten wat kan
Wethouder Hans van de Looij is blij met de mix van 
bouwmogelijkheden. “In Zilverackers kun je een kavel 
kopen, projectbouw kopen of huren, en nu ook samen

met een groep bouwen. Waarbij je ook nog eens met 
eigen woonideeën kunt komen. Het uitgangspunt is 
dat we ‘vastleggen wat nodig is, loslaten wat kan’. Op 
zilverackers.nl brengen we ideeën, groepen en geïnte
resseerden samen.”

Nieuwsgierig geworden?
Kijk dan op zilverackers.nl voor meer informatie en 
meld je aan voor de nieuwsbrief. Dan ben je altijd als 
eerst op de hoogte.

Eén van de inspiraties voor samen bouwen is de Boeren Acker. Lees meer op zilverackers.nl

Officiële Bekendmakingen

RAADSVERGADERING

Gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op maandag 26 augustus en dinsdag 27 augustus in de 
raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze oordeelsvormende 
vergadering is verdeeld over twee avonden, is openbaar en begint beide avonden 
om 19.30 uur. Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en verga
derstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live 
uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens beide avonden inspreken over de op die avond geagen
deerde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raads- en steunfrac- 
tieleden informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór 
de vergadering bij de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

Agenda maandag 26 augustus
* Tweede kwartaalrapportage 2019

Met de kwartaalrapportage geeft het college inzicht in de afwijkingen die zich heb
ben voorgedaan in het tweede kwartaal 2019 ten opzichte van de begroting. Door 
de afwijkingen zijn de begrotingssaldi voor 2019 t/m 2022 negatief.

* Akkoord gaan met hogere exploitatielasten zwemsport
Op 27 februari 2018 stelde de raad het investeringskrediet voor de bouw van het 
nieuwe zwembad vast, inclusief de daarbij behorende jaarlijkse exploitatielasten. 
De aanbesteding is nu afgerond en de toekomstige exploitatie valt hoger uit, waar
door de raad wordt voorgesteld om extra middelen beschikbaar te stellen.

* Vaststellen samenspraaktraject gebiedsontwikkeling Centrum-west
In 2021 is het nieuwe zwembad gereed en wordt het huidige zwembad gesloopt. 
Dit heeft gevolgen voor het gebied die aanleiding zijn om in samenspraak met om
wonenden een toekomstgerichte gebiedsvisie te ontwikkelen.

* Uitwerking maatregelenpakket Bereikbaarheid De Run
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 met financiële onderbouwing.

* In stand houden Theater De Schalm
Als de huidige koers wordt aangehouden is Theater De Schalm binnen drie jaar

failliet. Om het theater in stand te houden en een faillissement te voorkomen 
wordt de raad voorgesteld om de huur naar beneden bij te stellen, de storting in 
het onderhoudsfonds en de subsidie te verhogen.

Agenda dinsdag 27 augustus
« Vaststellen Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)

Het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) vervangt het Verkeers
circulatieplan (VCP) uit 2007. In het GVVP krijgen alle verkeerskundige thema’s een 
plek en zijn de ambities voor verkeer en vervoer in Veldhoven uitgewerkt.

« Vaststellen verordeningen Starters- en Stimuleringslening 
Op 2 juli 2019 stelde de raad de invoering van de starters- en stimuleringslening 
per 2020 vast. Als tweede stap dient de raad de twee verordeningen vast te stellen. 
De verordeningen regelen de aanvraagprocedure en de voorwaarden waaronder 
de leningen verstrekt worden.

« Vaststellen Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening
Deze verordening biedt de mogelijkheid om de besluitvorming over ruimtelijke 
projecten te versnellen door een gecoördineerde aanpak.

« Intrekken verordening voorzieningen wethouders uit 2003 
Per 1 januari 2019 is er een nieuw Rechtspositiebesluit en Rechtspositieregeling 
voor alle decentrale politieke ambtsdragers. De huidige lokale verordening da
teert uit 2003 en is met de invoering van het nieuwe rechtspositiebesluit niet meer 
van toepassing en kan worden ingetrokken.

« Leerlingenvervoer
Op verzoek van Lokaal Liberaal, VSA, CDA en BPV is dit onderwerp geagendeerd. 
Volgens het college voldeed de gecontracteerde vervoerder van leerlingenvervoer 
niet aan de contractuele verplichtingen, waarna de overeenkomst werd ontbon
den. Een rechtszaak hierover heeft de vervoerder veelal in het gelijk gesteld, waar
na de gemeente is veroordeeld tot het nakomen van de overeenkomst.

Wilt u gast van de raad zijn?
Op dinsdag 17 september kunt u ‘Gast van de Raad’ zijn. U wordt dan om 18.30 uur 
in het gemeentehuis ontvangen door enkele gemeenteraadsleden en griffie. U 
krijgt inzicht in het reilen en zeilen van de gemeenteraad en neemt een kijkje ach
ter de schermen van het gemeentehuis. Daarnaast woont u de raadsvergadering 
van die avond bij. Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan via griffie@veldhoven.nl.
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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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Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Ingediend Adres Voor

OV2019-0237 07-08-2019 Sterrenlaan 1 bouwen drie wasboxen 
en washal

OV2019-0238 01-08-2019 Locht, Heers,
Gagelgoorsedijk,
Veldhovensedijk

realiseren tijdelijke 
bouwweg t.b.v. N69

OV2019-0239 10-08-2019 Poorthoeve 6 bouwen woonhuis

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd

OV2019-0184 12-08-2019 Dreef 48 vergroten
woonhuis

verleend

OV2019-0185 12-08-2019 Kerkakker- 
straat 3

verbouwen
woning

verleend

OV2019-0196 12-08-2019 Hoogepat37 plaatsen
erfafscheiding

verleend

OV2019-0225 12-08-2019 De Voorde 5 plaatsen
dakkapel

verleend

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zwembad’
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat tegen het vastgestelde bestem
mingsplan ‘Zwembad’ geen beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Het plan is daarmee op 12 juli 2019 onherroepelijk gewor
den. Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een nieuw zwembad ter 
vervanging van het huidige zwembad op de locatie van de voormalige school aan 
de Lijsterbesbeek - De Bussels.

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Kempenbaan-Oost’
Dit bestemmingsplan gaat over het optimaliseren van de doorstroming van de 
Kempenbaan en het verbeteren van de bereikbaarheid van De Run door middel van 
een infrastructurele aanpassing van de Kempenbaan-Oost. Een deel van de aan
passingen is gepland op het grondgebied van de gemeente Eindhoven. Er is voor 
gekozen om één bestemmingsplan te maken. Deze zal door de gemeenteraden van 
Eindhoven en Veldhoven, ieder voor hun eigen grondgebied worden vastgesteld.

(\ INSCHRIJVING RNI

Besluit tot opname gegevens over het vertrek
Burgemeester en wethouders hebben besloten om over te gaan tot opname van 
gegevens over het vertrek van onderstaande personen naar een onbekend land. 
Deze personen zijn per de hieronder aangegeven datum opgenomen in het register 
niet-ingezetenen en zijn vanaf die datum niet meer als ingezetene ingeschreven in 
de basisregistratie personen.

(\ BESTEMMINGSPLANNENOMGEVINGSZAKEN

Naam en voorletters Geboortedatum Uitschrijfdatum Vertrek naar
Viada Puigvert, B. 25-09-1990 31-07-2019 onbekend
Benschop, D.E.I 22-08-1990 31-07-2019 onbekend
Mihalescu, M.I. 22-08-1996 25-06-2019 onbekend
Grigoreean, V. 12-01-1995 26-06-2019 onbekend
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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


