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Regelmatig wordt er in Veldhoven aan de weg gewerkt Rijbewijs vervangen? 
Maak een afspraak!Kijk voor actuele informatie op www.veldhoven.nl/wegafsluitingen.

Gemeenten/er/ws Veldhoven
Maak kennis met cultuur

Sjors Creatief
gaat weer van start

Militaire oefeningen
Van 10 september tot en met 13 september 2019 vinden er ver
schillende militaire oefeningen plaats in en rond onze gemeente.

De oefeningen worden gehouden in het kader van training voor mi
litairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit 
in dat de militairen zich met voertuigen verplaatsen, verkenning 
gaan uitvoeren voor stellingen en deze stellingen gaan innemen in 
de gemeente Veldhoven. Hierbij wordt het doorgaand verkeer niet 
gehinderd.

Schade?
Als er door een oefening schade is ontstaan dan kunt u dit melden. 
Vermeld de militaire eenheid zoals: kenteken voertuig, datum, tijd, 
plaats en soort schade aan:
Sectie Claims Ministerie van Defensie 
Postbus 90004 
3509 AA Utrecht 
Telefoonnummer 030-21 80 420 
E-mail: JVDclaims@mindef.nl

Foto: Defensie

Na het grote succes van afgelopen jaar gaat Sjors Creatief ook dit schooljaar weer van start in 
Veldhoven. Alle basisschoolkinderen in de gemeente Veldhoven kunnen dan kennis maken met 
de vele kanten van kunst en cultuur. De opzet is gelijk aan de succesformule Sjors Sportief.

Alle 4000 basisschoolleerlingen van de Veldho- 
vense scholen ontvangen in oktober 2019 het 
Sjors Creatief boekje. Leerlingen kunnen hieruit 
voor het hele schooljaar leuke kennismakings- 
workshops kiezen en zo hun interesses en talen
ten verkennen zonder direct lid te worden van 
een club of vereniging.

Hoe werkt het?
Culturele aanbieders kunnen hun creatieve ac
tiviteit van een of meerdere lessen zelf aanmel
den op www.cultuurstimulering.nl. Sjors Creatief 
verzorgt de promotie in het boekje en regelt de 
digitale inschrijvingen van de kinderen. Kinderen 
kiezen namelijk uit het boekje de workshops die 
hen aanspreken en schrijven zich vervolgens digi
taal in via www.siorscreatief.nl.

Wanneer?
* Vanaf heden tot 13 september 2019 kunnen 

aanbieders zich op www.cultuurstimulering.nl. 
opgeven.

* Op 30 oktober 2019 is de feestelijke kick-off.
* Op vrijdag 1 november start de inschrijving voor 

de kinderen op www.sjorscreatief.nl.

Meer weten?
Voor meer informatie stuurt u een 
e-mail naar Ot Ottenheim (cultuurcoach, 
otottenheim@bredeschoolveldhoven.nl) of 
Denice van Amstel (sport- en cultuurcoach, 
denicevanamstel@bredeschoolveldhoven.nl).

Officiële Bekendmakingen

RAADSVERGADERING

Beeldvorming gemeenteraad
De gemeenteraad komt op dinsdag 3 september 2019 bij elkaar voor een beeldvormende raadsavond in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze 
informatieve bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur.

Raadsavond dinsdag 3 september
De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2019 besloten dat er binnen het Sociaal Domein gewerkt gaat worden volgens de ‘omgekeerde toets’ en 
vanuit één ‘omgekeerde verordening’. De ‘omgekeerde toets’ is een nieuwe methodiek die werkers in het sociaal domein helpt om maatwerk te kunnen leveren.
Het is een hele andere manier van kijken, waarbij niet de bepalingen van de wetten voorop staan, maar de maatwerkoplossing, zoals door de wet is bedoeld. De ‘om
gekeerde verordening’ sluit aan bij deze nieuwe manier van werken. De verordening bundelt een aantal gemeentelijke verordeningen in het sociaal domein en regelt 
de manier waarop de gemeente dit uitvoert. Niet langer zijn de regels leidend, maar de hulpvraag van de inwoner.
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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
Sportcomplex De Heiberg Heerseweg 49 veranderen inrichting
Texaco De Run 5436 veranderen inrichting

Besluit opleggen van maatwerkvoorschriften art. 8.42 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben vastge
steld tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 8.42 Wet 
milieubeheer juncto artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit.

Het besluit betreft onder meer het treffen van akoestische maatregelen conform 
het overgelegde plan van aanpak en de rapportage hierover aan het bevoegd ge
zag door sportschool Switch the Gym, gelegen Pleintjes 102-106 in Veldhoven.

Het besluit en de hierbij behorende stukken zijn vanaf 28 augustus 2019 gedu
rende 6 weken ter inzage beschikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
administratie van het cluster Vergunningen van de afdeling M&O via een e-mail

naar omgevingsloket@veldhoven.nl of via het algemene telefoonnummer 14 040. 
Binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan vergunninghouder is verzon
den kan iedereen die rechtstreeks in zijn belang is getroffen hiertegen bezwaar 
indienen.

Het besluit treedt na afloop van de bezwarentermijn in werking tenzij voor deze 
datum bezwaar is ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. 
In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dit verzoek is beslist.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders van Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Het verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.

Voor meer informatie stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl onder 
vermelding van behandelnummer MM2019-017, of bel het algemene telefoonnum
mer 14 040.

Naam inrichting Adres Omschrijving Verzonden aan 
aanvrager

Switch the Gym Pleintjes 102 - 106 Besluit maatwerk
voorschriften voor 
het aspect geluid

21-08-2019

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
OV2019-0241 13-08-2019 Tiberhof 7 plaatsen dakkapel en 

zonnepanelen
OV2019-0242 14-08-2019 Paleisstraat 1 plaatsen overkapping
OV2019-0243 15-08-2019 De Plank 2 vervangen handelsre

clame
OV2019-0244 15-08-2019 Dommelshei 10 vervangen handelsre

clame
OV2019-0245 16-08-2019 Zandoerleseweg bouwen woning
OV2019-0246 17-08-2019 Ekster 27 uitbreiden/plaatsen

dakkapel
OV2019-0247 18-08-2019 De Suikerbakker 18 verplaatsen schutting

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2019-0162 20-08-2019 Ketelberg 10 uitbreiden verleend 

woning
OV2019-0181 14-08-2019 17 September- 

straat 37
uitbreiden verleend 
woning

(\ BESTEMMINGSPLANNEN

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Waterberging De Run’
Het bestemmingsplan voorziet in een gestuurde waterberging, gecombineerd met 
natuurontwikkeling, in daartoe aangewezen gebieden rondom De Run. Het project 
is gepland op het grondgebied van de gemeente Veldhoven, Eersel en Bergeijk.
Er is voor gekozen om drie integrale bestemmingsplannen te maken, voor elke 
gemeente een bestemmingsplan.

(\ ANTERIEURE EXPLOITATIEOVEREENKOMST

* Overeenkomst over de ontwikkeling van ‘Eindhovensebaan naast nummer 8’.

(\ TER INZAGE

* Concept Definitief ontwerpplan Kempenbaan West en Aansluiting A67.

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


