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Veldhoven voert starters- 
en stimuleringsleningen in

Verzin de naam voor het 
netwerk tegen eenzaamheid
Iedereen voelt zich weleens eenzaam. Vaak verdwijnt dat eenza
me gevoel vanzelf als u weer beter in uw vel zit. Maar als het te 
lang duurt, kan een negatieve spiraal ontstaan. Meer dan 3 dui
zend Veldhovenaren van alle leeftijden voelen zich erg eenzaam. 
Daar willen we iets aan doen! Daarom starten we een netwerk van 
organisaties en inwoners om samen eenzaamheid tegen te gaan.

Het netwerk zoekt nog een passende naam. Weet u een aanspre
kende naam? Laat het deze week weten op onze Facebook-pagina: 
www.facebook.com/gemeente.veldhoven. Uit de reacties kiezen 
we drie namen waarop u in een poll kunt stemmen. Dus: doe een 
creatieve suggestie en wie weet krijgt het netwerk de naam die 
u verzint. Wij zijn benieuwd! De winnende naam wordt bekend
gemaakt in de Week tegen Eenzaamheid (1 tot en met 8 oktober).

Met de stimuleringsregeling kunt u onder andere uw huis duurzaam maken. Foto: Martily Media

Inwoners van Veldhoven en mensen die in Veldhoven komen wonen, kunnen vanaf 1 januari 2020 
gebruikmaken van starters- en stimuleringsleningen van de gemeente. Die wil daarmee het kopen 
van een eerste huis en het verbeteren van bestaande woningen bevorderen. In totaal is er 4 miljoen 
euro beschikbaar: 2 miljoen voor de startersleningen en 2 miljoen voor de stimuleringsleningen.
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Nieuw leven voor kunstwerk 

Vogels van Jacques Slegers
Het kunstwerk ‘Vogels’ van Jacques Slegers heeft na een grondi
ge opknapbeurt een nieuwe bestemming gekregen aan de gevel 
van de Immanuelkerk aan de Teullandstraat. Wethouder Hans 
van de Looij onthulde zondag 15 september het kunstwerk.

Begin dit jaar is de vroegere basisschool De Gansepoel aan de 
Lange Kruisweg gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. 
Aan de gevel van deze school hing het kunstwerk ‘Vogels’ van Jac
ques Slegers. Vroeger was het gebruikelijk om bij de bouw van een 
school ook kunst aan te kopen ter verfraaiing van de school. Daar
door was sinds 1978 het kunstwerk voor de wijkbewoners en de 
basisschoolleerlingen een vertrouwd gezicht.

Opknapbeurt kunstwerk
Toen sprake was van sloop van het gebouw is aan de wijk gevraagd 
waar het kunstwerk op een andere plek in de wijk terug zou mogen 
komen. De Immanuelkerk zag mogelijkheden om het kunstwerk 
te ‘adopteren’, maar dan wel graag in een kleur die past bij het ge
bouw. In overleg met de dochters van de kunstenaar en de kerk is 
het kunstwerk opgeknapt en heeft het een nieuwe kleur gekregen.

Foto: Martily Media

Meer informatie
Wilt u meer weten over 
deze controle? Neem 
dan tijdens kantooruren 
contact op met de afde
ling Inwonerszaken via 
telefoonnummer 14 040.

Met de starterslening kunnen kopers van een 
eerste eigen woning maximaal 35 duizend euro 
lenen, naast de hoofd hypotheek. Wethouder 
Hans van de Looij: “Naast de hypotheek krijgen 
huiskopers met allerlei extra kosten te maken. 
Denk aan de kosten koper, make la ars kosten en 
geld dat nodig is om het huis te verbouwen en in 
te richten. Starters kunnen dat vaak niet betalen. 
Met deze lening kunnen ze dat wel en wordt het 
kopen van een woning dus haalbaar.” De eerste 
drie jaar betaalt de aanvrager geen rente en af
lossing over de starterslening.

Woningaanpassing
Huiseigenaren kunnen de stimuleringslening 
gebruiken om aanpassingen aan de eigen koop
woning uit te voeren. Van de Looij: “Huishoudens 
kunnen maximaal 35 duizend euro aanvragen om 
bijvoorbeeld de woning levensloopbestendig te 
maken of aan te passen aan de zorgvraag van de 
bewoner(s). Zo kunnen mensen langer thuis blij
ven wonen.”

Huis verduurzamen
Hetzelfde bedrag kan worden aangevraagd voor 
het verwijderen van asbestdaken. Voor het uit
voeren van energiebesparende of -opwekkende 
maatregelen kan 25 duizend euro worden ge
leend. Huiseigenaren kunnen twee van de drie 
doelen combineren tot een maximumbedrag van 
35 duizend euro.

Samenwerking Stimuleringsfonds
Voor het verstrekken van de leningen werkt de ge
meente Veldhoven samen met het Stimulerings
fonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten 
(SVn). Het geld wordt beschikbaar gesteld via een 
revolverend fonds. Dit houdt in dat het geld weer 
terugkomt door aflossing en eventuele rentebe
taling. Op dat moment is het geld weer beschik
baar voor nieuwe leningen.

Meer informatie
Dit najaar verschijnt er meer informatie over de le
ningen op www.veldhoven.nl. Het streven is om de 
aanvraagprocedure in december open te stellen.

Het kunstwerk uit 1978 is opgeknapt en heeft een nieuwe plaats in de wijk
gekregen. Foto: Martily Media

Controle hondenbelasting gaat van start
Maandag 23 september start in Veldhoven de controle voor hondenbelasting. Medewerkers van 
bureau LEGITIEM B.V. uit Velp voeren de controles uit. Als de controleur bij u aanbelt, kan hij zich 
legitimeren.

Elke hondenbezitter in Veldhoven is verplicht 
om hondenbelasting betalen. Van deze belas
ting worden de uitlaat- en schoonmaakvoor- 
zieningen betaald. Om ervoor te zorgen dat 
iedereen met een hond ook daadwerkelijk 
belasting betaalt, voert de gemeente Veldho
ven controles uit. Hiervoor gaan controleurs 
huis-aan-huis controleren op het bezit van 
honden. U kunt uw hond nog aanmelden via 
www.veldhoven.nl/hondenbelasting. Hier vindt 
u ook meer algemene informatie over de hon
denbelasting.
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Startbijeenkomst op 30 september

Naar een lokaal sportakkoord!
Volop kansen voor sporten en bewegen in Veldhoven! Er komt namelijk een lokaal sportakkoord. 
Dit houdt in dat sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de 
gemeente samen afspraken maken over hoe ze met elkaar de sport- en beweegambities binnen 
Veldhoven kunnen realiseren.

liseren van deze ambitie. Ik hoop dan ook op een 
actieve bijdrage van vele Veldhovenaren. Want 
‘samen’ is het sleutelwoord voor een succesvol 
lokaal sportakkoord.”

Meedenken over het lokaal sportakkoord?
Bent of voelt u zich betrokken bij sporten en 
bewegen in Veldhoven, in welke vorm dan ook? 
Kom dan ook! We ontmoeten u graag op de 
Startbijeenkomst op 30 september. Tijdens deze 
bijeenkomst informeren we u over het Sport
akkoord, hoe dit tot stand is gekomen, welke 
kansen er ontstaan, en wat uw bijdrage en in
breng hierin kan zijn.

Natíonaa
Sportakkoord

Meer informatie vindt u op www.allesoversport/sportakkoord/

De realisatie van een lokaal sportakkoord in 
Veldhoven volgt op het Nationaal Sportakkoord 
‘Sport verenigt Nederland’, dat in 2018 werd 
gesloten. Het doel is om dit landelijke akkoord 
overal in Nederland te vertalen naar lokale en re
gionale sportakkoorden, zodat de ambities in de 
lokale context uitgevoerd kunnen worden. Hier
aan wordt nu in Veldhoven invulling gegeven.

Samen voor succes
Sportwethouder Daan de Kort is zeer blij met de 
inzet van de verschillende partners. “Sporten en 
bewegen is belangrijk en onze ambitie is om alle 
Veldhovenaren in beweging te krijgen. Het lokaal 
sportakkoord biedt nieuwe kansen voor het rea

Datum: maandag 30 september 2019
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur
Plaats: kantine sv Rood Wit Veldhoven,

Korze 82 in Veldhoven

Uitgebreid activiteitenprogramma 
Veldhoven 75 jaar vrij
In 2019 en 2020 wordt gevierd dat 75 jaar geleden de Tweede We
reldoorlog voor ons land was afgelopen. Veldhoven werd op 18 
september 1944 bevrijd. In Veldhoven hebben verschillende or
ganisaties de handen ineen geslagen in de werkgroep Veldhoven 
75 jaar Vrij, om 75 jaar vrijheid te vieren. Deze werkgroep sluit aan 
bij de landelijke campagne 75 jaar vrijheid. Hierbij wordt in heel 
het land gevierd dat we vrij zijn, in het besef dat we samen verant
woordelijk zijn om vrijheid door te geven.

Programma
Meer informatie en het volledige actuele programma is te vinden op 
de Facebookpagina Veldhoven 75 jaar Vrij.

75Ç7JAAR
VRIJHEID

Aanmelden of wilt u meer weten?
Wilt u informatie of wilt u zich aanmelden voor 
de Startbijeenkomst? Stuur dan een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl onder vermelding van 
‘Startbijeenkomst Sportakkoord’ of bel naar het 
algemene nummer 14 040. Aanmelden graag 
vóór 23 september 2019.

Gemeente Veldhoven heeft in overleg met de landelijke part
ners (o.a. NOC*NSF, VSG) een sportformateur aangesteld. 
Edwin Kleiboer gaat deze rol als onafhankelijk procesbegelei
der vervullen. Hij is een zelfstandige die al vele jaren actief is 
binnen de sportsector op zowel gemeentelijk als verenigings
niveau.

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

OV2019-0253 03-09-2019 Molenstraat 12 bouwen carport

OV2019-0254 04-09-2019 Huysackers Kavel 101,
C 4724

uitbreiden, kozijn 
gevelaanpassing en 
poort op erfgrens

OV2019-0256 08-09-2019 Blaarthemseweg 10A bouwen schuur en 
carport

OV2019-0257 09-09-2019 Berkt 28 wijzigen gebruik

OV2019-0258 09-09-2019 Sondervick 49 verbouwen woonhuis

OV2019-0259 09-09-2019 Oude Kerkstraat 27 realiseren tijdelijke pop
up horecabedrijf

OV2019-0260 10-09-2019 Zandoerleseweg G 848, nieuwbouw woonhuis

OV2019-0261 10-09-2019 Scherpenering Oerle
H 598

renoveren schuilstal

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Voor Verleend/
geweigerd

OV2019-0163 09-09-2019 De Run 5445 omkleuren identifi
catie Firezone naar 
Esso Express

verleend

OV2019-0216 09-09-2019 Witvrouws- 
berg 37

bestaande dak
raam vervangen 
door dakkapel

verleend

OV2019-0245 05-09-2019 Zandoerlese- 
weg, G 848

bouwen tijdelijke 
woonunit

verleend

OV2019-0246 09-09-2019 Ekster 27 uitbreiden/ 
plaatsen dakkapel

verleend

BESTEMMINGSPLANNEN

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Zittard 22’
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat tegen het vastgestelde bestem
mingsplan ‘Zittard 22’ geen beroep is ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Het plan is daarmee op 30 augustus 2019 onherroepelijk ge
worden. Het bestemmingsplan voorziet in het vergroten van het bestemmingsvlak 
‘wonen’ van het perceel Zittard 22.

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
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SPORTMARKT MEIVELD
ZATERDAG 21 SEPTEMBER

P WAAR GA JIJ VANDAAG ALLEMAAL AAN MEEDOEN?
OPENING SPORTMARKT

CITYCENTRUM (MEIVELD) Z/ ZA 21/09/19 Z/ 12.00 - 16.00
Sportmarkt met demonstraties, clinics, wedstrijden en informatiestands van meer dan 45 sportverenigingen.

» UITNODIGING VOOR ALLE VELDHOVENAREN 
OM TE GAAN SPORTEN!
Van vrijdag 20 tot en met zaterdag 29 september 2Qt9 is net 
’Valdhovense Sportweek'. Sportverenigingen, scholen, gemeente 
en andere aanbieders van sport en bewegen in veldhoven organiseren 
dan sportieve activiteiten, Zo kan iedereen ontdekken hoe leuft, 
gezond en vooral gezellig bet is om te sporten. Diverse sport- 
tisren[gingen openen speciaal hun deuren met diverse GRATIS 
ken nismak ingsactivitei ten.

» MEER INFORMATIE
Het voornaamste doel van Veldhovense Sportweek is het stimuleren 
van mensen om meer te gaan sporten en bewegen. Dit evenement 
past goed binnen het sportbeleid 'Veldhoven Beweegt!'

Meer weten?
Stuur een e-mail naar lnfo(®bredeschooiveidhoven.nl
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Kíjk voor het volledige programma op: 
www.brcde5choolveldhoven.nl

AANGEPAST SPORTEN

SPORTEN EN BEWEGEN MET EEN BEPERKING
Regionale samenwerking aangepast sporten, ook Veldhoven doet meel

1 1

(GRATIS
EELNAM)

Spnrl en bewegen is belangrijk voor iedereen, ook voor mensen met 
een beperking. |n de praktijk blijkt echter dal bíj deze doelgroep de 
sportparlic?patie nog steeds vei achter bļíĵft Regionale samenwerking 

maakt het mogelijk om op lokaal niveau potentiële sporters bett-i bij 
te staan in hun zoektocht naar een passende sport.

Niet weten v/aar je kunt spor ren. blijkt één van de belangrijkste 
redenen te zijn waarom mensen met een beperking niei sporten. 
Daarom is het belangrijk om de communicatie verder te verbeteren!

» UNIEK SPORTEN
Regionale samenwerking'Brabant Zuid'wil de sport- en beweegdeel 
name van mensen meteen beperking structureel verhogen. Het doel is 
dat zij een passend sport- en beweegaanbod dichtbij huis kunnen vinden. 
Viadeappüniek Sporten of via www.unieksporten.nl kan gezocht 
worden naar het sport- en beweegaanboa in de eigen gemeente.

» SAMENWERKING

Ook veldhoven neemt deel aan de regionale samen.wer king. 
Sportwethouder Daon de Kon is enthousiast over hei initiatief waar
door iedereen een geschikte vorm van sport of bewegen kan vinden. 
'Veldhoven is actief bezig om Veldhovenaren in beweging te krijgen 
en te houden. Niet alleen voor onze jeugd, maar voor alle leeftijden.
Ons rijke verenigingsleven maar ook de openbare ruimte biedt volop 
gelegenheid om individueel of met elkaar te bewegen. Hiermee dragen 
we bij aan een gezonde omgeving, en aan aen gezonde leefstijl Ook 
voor inwoners voor wie sporten en bewegen geen van ze If sprekend ťļeid 

is. brengt uniek sporten het sport- en beweegaanbod dichterbij"

Meer weten?
Bezoek www.unieksporten.nl of download de app Uniek 
Sporten jn de Appstore of Google Play of neem contact op 
met Roy Frederíks, sportcoördinator van gemeente Veldhoven 
via royfredťiriksĘûbredeschoolve Idhoven.nľ

Ũe ptpvìfìde Vūūnf-ffrabūňî en de samen wpriwindegBńjjįÉņten Bęiį'įîļk, CäBneivļànck, Öíwbvwen, 
Heme trend J gNrcchōt, Úalkmwaafd en Waldtoovm ■r.akŕr de regipnajś samenwerking megBIrjlrj
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Meer dan 45 sportverenigingen in Veldhoven heten 
u weikom voor een open training of activiteit!

WAAR ZIE JIJ JEZELF DEZE WEEK SPORTEN?CITYCENTRUM (MEIVELD) 
21/09/19 12.00 - 16.0Û

WAT IS ER TE DOEN? 20 - 29 SEPTEMBERVELDHOVENSE

DEELNEMER

naam;

achternaam:________

telefoon:.

e-maíi:

OPENING SPORTMARKT
I

CITYCENTRUM (MEIVELD)
ZA 21/09/19 Z/12.00 - 16.00

GRATIS
DEELNAME

- .

Veldhoven

SporMnaiki rmíî drim ernst ra ties, 
clinics, weds ti 'jden en informatiestands 

vsn meer can 45 spon verenigingen.

STEMPELKAART
Met de/tì kaart kun jñ stempels verzamelen bij de sportmarkt van de veidhovense 
Sportweek op zaterdag 21 september 20Ï9 ín Veldhoven. Heb jij minimaal 20 stempels 

ŭpdttii kaan, dun wordt dil beloond met een leuk presentje. D\t is op te halen bij de 

marktkraam van Inters port Van den Broek.

' WORP JU DE SPORTIEFST! DEELNEMER VAN DE SPORTMARKT IN VELDHOVEN?
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