
Veldhoven

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

Openbare besluiten collegevergadering 20 augustus 2019

1. Ter inzage leggen DO Kempenbaan West
Het college besluit het concept integraal Definitief Ontwerp van Kempenbaan 
West en de nieuwe aansluiting op de A67 ter inzage te leggen.

Toelichting:
Om de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run en de westzijde van 
Veldhoven te verbeteren wordt de Kempenbaan aangepast en wordt de nieuwe 
aansluiting op de A67 gerealiseerd. Het ontwerp van deze aanpassingen wordt 
ter inzage gelegd.

2. Verrekening neveninkomsten actieve politieke ambtsdragers 2018
Het college besluit:
Vaststellen dat er over 2018 geen verrekening van neveninkomsten hoeft plaats 
te vinden voor de huidige of voormalige politieke ambtsdragers.

Toelichting:
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft bepaald dat 
er geen verrekening van neveninkomsten van actieve politieke ambtsdragers in 
Veldhoven over 2018 hoeft plaats te vinden. Het college van B&W volgt dit 
advies.

Openbare activiteitenkalender college 21 augustus tot en met 1 
september 2019

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.

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 basisscholen de Berckacker en St. Jan 
Baptist worden bij de actie betrokken doordat zij samen met de politie de 
aangehouden weggebruikers aanspreken op hun gedrag.
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Veldhoven Cup bij UNA
Vrijdag 23 augustus 2019 | aanvang 22.00 uur 
Locatie: Voetbalvereniging UNA, Sportlaan 3 in 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. Dit jaar wordt het toernooi bij UNA georganiseerd vanwege het 90 jarig 
bestaan van de 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.

10de golfdag van Stichting Team King
Vrijdag 30 augustus 2019 | aanvang 12.30 uur
Locatie: Burggolf Golfclub Gendersteyn, Locht 140 in Veldhoven
Burgemeester Marcel Delhez geeft het startschot voor de 18 holes wedstrijd.

Presentatie boek Global Village, Tijs van den Boomen 
Vrijdag 30 augustus 2019 | aanvang 17.00 uur 
Locatie: Café In d'n Olie-fant, Kromstraat 29 in Veldhoven
Burgemeester Marcel Delhez neemt het eerste exemplaar van het boek in ontvangst.
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