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Natuurmonumenten

Beleef Veldhoven buiten

Kom uitkijken over de natuur bij de Dommel

Herdenking en Vrijheid
Het was een bijzondere week in Veldhoven waarin de herdenking van de oorlogsslachtoffers in het teken van 75 vrijheid 
stond. In de woorden van burgemeester Delhez: “Het is daarom belangrijk dat we vrijheid blijven vieren en de verhalen 
blijven delen. Dan geven we vrijheid werkelijk door.”
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Herdenking van de slachtoffers van het bombardement Zeelst 
bij monument ‘Donderslag bij heldere hemel’ aan het Meiveld.

Alle foto’s bij dit artikel: Ed Driessen

Door heel Nederland wordt in 2019 en 2020 gevierd 
dat 75 jaar geleden de Tweede Wereldoorlog 
voor ons land was afgelopen. In Veldhoven 
hebben verschillende organisaties de handen 
ineen geslagen om 75 jaar vrijheid te vieren in de 
werkgroep Veldhoven 75 jaar Vrij. De afgelopen 
week heeft de Stichting openbare en besloten 
activiteiten georganiseerd. De week is afgesloten 
met de vredesviering in de Immanuelkerk. Op 
Facebook ‘Veldhoven 75 jaar Vrij’ kunt u foto’s en 
informatie over de activiteiten terugvinden.

Militaire en gilde-eer op het kerkhof in Zeelst.

Een aan het beeld van Jan Borghouts toegevoegde 
plaquette herinnert aan zijn rol als oprichter van het 
regiment Stoottroepen Prins Bernhard.

Waar vindt u BuitenBeeld
BuitenBeeld is verplaatsbaar en wordt iedere maand 
ergens anders in de natuur geparkeerd. Het uitkijk- 
platform staat nu tijdelijk in Veldhoven bij de visvijvers 
ten zuiden van de A67. U kunt het perceel waarop het 
uitkijkplatform staat bereiken via een klaphek, vlak bij 
het nieuwe bruggetje over de Dommel. Vanuit Veldho
ven kunt u bij het bruggetje komen vanaf de Runstraat/ 
Nagelmekerseweg of vanaf de Onze Lieve Vrouwedijk, 
via het nieuwe fietspad naar de Dommel.

Deel je eigen BuitenBeeld!
Op de zijkanten van het uitkijkplatform zijn spiegel- 
platen aangebracht. Maak aan de zijkant van dit uit
kijkplatform een Spiegel-Selfie. Deel uw eigen #Bui- 
tenBeeld #Veldhoven via Facebook, Twitter of via 
gemeente@veldhoven.nl.

Ontwikkeling landschap onder A67
Het uitkijkplatform staat op een voormalig landbouw- 
perceel van 5 hectare langs de Dommel. Natuurmonu
menten heeft dit perceel aangekocht en ingericht voor 
natuurontwikkeling. Het gebied is beter toegankelijk 
gemaakt voor fietsers en wandelaars door de aanleg 
van nieuwe routes in het Dommeldal, met het brugge
tje over de Dommel. De nieuwe route en nieuwe natuur 
zijn het begin van de ontwikkeling van het hele land
schap ten zuiden van de A67. De komende jaren krijgt 
onder andere De Run zijn oorspronkelijke kronkelende 
beekloop weer terug en er worden nieuwe natuur en 
recreatieve routes aangelegd.

Gemeenten/euws Veldhoven

Foto: Natuurmonumenten

Van dinsdag 24 september tot en met vrijdag 18 oktober kunt u vanaf het mobiele uitkijkplatform ‘Buiten
beeld’ van Natuurmonumenten uitkijken over het Dommeldal. U vindt Buitenbeeld in de buurt van de visvij
vers tussen de Nagelmekerseweg en de Onze Lieve Vrouwedijk.

Het platform Buitenbeeld daagt de passerende wande
laar en fietser uit om de natuur in te gaan en het platform 
te beklimmen. Het biedt uitzicht vanaf 3 meter hoogte 
en u kunt verder kijken dan u denkt! Bewonder de wol

kenhemel vol gezichten en figuren, zoek de Wielewaal in 
de toppen van de bomen of de Roodborsttapuit tussen 
de struiken. Maak vanaf het platform een foto van het 
Dommeldal of van de skyline van Veldhoven.
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Archeologie Zilverackers

Fotoboek expositie ‘Oud Hout’ 
gepresenteerd
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Archeoloog Fokko Kortlang kreeg het eerste exemplaar van het boek van wethouder Hans van de Looij. Foto’s: L-Mount Media

Afgelopen zondagmiddag presenteerde wethouder Hans van de Looij in museum ’t Oude Slot 
het fotoboek ‘Oud Hout’. Dit boek is gemaakt naar aanleiding van de gelijknamige expositie ‘Oud 
Hout, kunst met archeologisch hout’ die er liep van april tot en met juli 2019. Alle kunstenaars die 
exposeerden, ontvingen een exemplaar van het boek.

Van oktober 2016 tot juni 2017 werd de bodem 
van Huysackers onderzocht door archeologen. 
Tijdens dit onderzoek werden - naast veel andere 
sporen van bewoning - bijna vijftig houten water
putten opgegraven uit de Ijzertijd, de Romeinse 
tijd en de Middeleeuwen. Niet al het archeologi
sche hout kon en hoefde bewaard te worden. In 
2018 werden daarom honderden kilo’s hout gra
tis beschikbaar gesteld voor kunstprojecten. Dit 
onder voorwaarde dat de kunstenaars een jaar 
later zouden meewerken aan een tentoonstel
ling van hun kunstwerken. Dit resulteerde in een 
spraakmakende expositie. Van de geëxposeerde 
werken is een fotoboek gemaakt. Hierin staan de 
foto’s van de kunstwerken, samen met informa
tie over de betreffende kunstenaar en het verhaal 
achter het kunstwerk.

Fotoboek ‘Oud Hout’ digitaal bekijken
Iedereen die er belangstelling voor heeft, 
kan een digitale versie van het boek 
‘Oud Hout’ inzien via de volgende link: 
https://issuu.com/karbeel/docs/boek-oud-hout.
Belangstellenden met een visuele beperking kun
nen een versie opvragen die voldoet aan de toe- 
gankelijkheidseisen. Stuur hiervoor een e-mail 
naar gemeente@veldhoven.nl met in de onder- 
werpregel ‘Boek Oud Hout’. U kunt ons hierover 
ook bellen via het algemene telefoonnummer 14 
040. U ontvangt het boek dan binnen 10 werkda

gen via WeTransfer. Houd er rekening mee dat het 
een bestand is van ruim 300 mB.

Archeologisch onderzoek
Aan de westkant van Veldhoven ontwikkelt ge
meente Veldhoven de nieuwe woonwijk Zilverac
kers. Als voorbereiding op de woningbouw is de 
afgelopen jaren ongeveer de helft van het plange - 
bied Zilverackers onderzocht op archeologische 
resten. Het onderzoek toont aan dat dit gebied 
druk bewoond is geweest; de bodem bevat veel 
archeologisch waardevolle informatie. Bijzonde
re, tastbare, vondsten waren een grote Romeinse 
pot (Dolium) gevuld met ijzeren voorwerpen in 
Oerle-Zuid en een Merovingisch familiegrafveld.

Er was veel belangstelling van de kunstenaars die hun werk
hebben geëxposeerd.

ļi rtŗfrŵg

ïftŕ'

Speelcadeau maakt het mogelijk

Speelgoed voor ieder kind
Als het moeite kost om financieel rond te komen, blijft er weinig 
geld over om speelgoed voor de kinderen te kopen. Speelca
deau doet daar wat aan en zamelt het hele jaar goed (gebruikt) 
speelgoed in. Dit wordt schoon en compleet doorgegeven aan 
kinderen uit gezinnen in de regio Eindhoven die het financieel 
niet breed hebben.

Ruim 3.700 kinderen in de regio Eindhoven zijn de afgelopen twee 
jaar al blij gemaakt met mooi speelgoed. Van particulieren en be
drijven wordt speelgoed ingezameld, en vervolgens schoon en 
compleet in een gezellige winkel weggegeven aan kinderen uit ge
zinnen die het financieel moeilijk hebben. Om voor het speelgoed 
in aanmerking te komen, is een verwijzing nodig van een maat
schappelijke hulpverlener of instantie.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u kijken op www.speelcadeau.nl. Heeft 
u een verwijsbrief nodig? Dan kunt u terecht bij Veldwijzer aan de 
Sterrenlaan 15 in Veldhoven.

Speelgoed lenen
Wist u dat u in Veldhoven ook speelgoed kunt lenen? Speel- 
o-theek Bibelebonts is sinds januari 2018 gevestigd aan de 
Windmolen 15 in Veldhoven. Bibelebonts leent speelgoed 
uit, net zoals een bibliotheek boeken uitleent. Hierdoor kunt 
u speelgoed door uw kind uit laten proberen om miskopen 
te voorkomen. En uw kind steeds verrassen! Meer informatie 
kunt u vinden op http://speelotheekveldhoven.nl.
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Kijk ook op 
www.veldhoven.nl

Plaatsing bladkorven
In de eerste twee weken van oktober plaatsen we weer 
bladkorven. Daarin kunt u herfstblad deponeren.

De bladkorven staan er van half oktober tot eind decem
ber, op de plekken waar dat het meest nodig is. We hou
den daarbij rekening met het aantal bomen en de bladval. 
Daarom staan er in sommige buurten wat meer korven en 
in andere wat minder. Afhankelijk van het aanbod legen 
we de bladkorven één keer per week.

Alleen voor herfstblad!
Voor het legen van de bladkorven gebruiken we een grote 
bladzuiger die alleen geschikt is voor bladeren. Takken en 
ander tuinafval veroorzaken defecten aan de apparatuur. 
Doe dus alstublieft geen snoeihout of ander tuinafval in

de bladkorven! Blijkt tijdens het ledigen dat er toch ander 
tuinafval in bladkorf zit? Dan is de kans groot dat we de 
bladkorf op die plek weghalen.

Tips voor uw tuinafval
^ Tuinier mét herfstblad. Gebruik het bladafval uit uw ei

gen tuin als winterdek voor planten. Het zorgt voor na
tuurlijke bemesting en vormt ook een schuil- en voedsel- 
plek voor insecten, vogels en kleine zoogdieren.

^ Gebruik uw groene kliko voor tuinafval. Ook licht snoei
hout mag erin. Tot en met november wordt uw groene 
kliko nog elke week geleegd (van december t/m februari 
gebeurt dat om de week).

* Grote hoeveelheden tuinafval, groot snoeihout en der
gelijke kunt u ook inleveren op de milieustraat aan de 
Habraken (geopend op werkdagen van 13.00 - 17.00 uur 
en op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur)

We doen ons best om het straatbeeld van 
Veldhoven netjes te houden en stellen 
het zeer op prijs als u daaraan meehelpt. 
Bedankt voor uw medewerking!
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Herinrichting Bossebaan-entree 
weer opgestart
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Afsluiting, non pad'iri-ng (wtwrt
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Van 30 september tot 20 december wordt er weer gewerkt aan de herinrichting van de Bosse
baan-entree van het Citycentrum. De werkzaamheden gaan in fases waarbij telkens een ander 
stuk van het terrein wordt aangepakt. Per fase is het fietspad en een deel van het plein afgeslo
ten met bouwhekken. De winkels blijven bereikbaar.

Voetgangers die het Citycentrum bezoeken, kun
nen via loopschotten langs het werk lopen. Afhan
kelijk van de bouwfase moeten zij mogelijk wel een 
stukje omlopen. Fietsers moeten rekening houden 
met afsluiting van het fietspad tussen Heemweg 
en Veken. Er is een omleidingsroute aangegeven 
die ongeveer 5 minuten extra tijd kost.

Vanwege vernieuwing van riolering is het plein 
tijdens de werkzaamheden niet via de Bos- 
sebaan-entree toegankelijk voor de nood- en 
hulpdiensten. Uiteraard zijn zij op de hoogte en 
kunnen zij het plein altijd via een van de andere

toegangen bereiken.

Over de herinrichting
Na herinrichting van de Meiveld-entree is de Bos
sebaan-entree van het Citycentrum aan de beurt. 
De voorbereidingen zijn in mei dit jaar begonnen 
met bodemonderzoek en het verleggen van ka
bels en leidingen. Na de vakantieperiode en het 
Cityfest worden de werkzaamheden weer opge
start. Volgens de huidige planning zijn de werk
zaamheden voor de kerstdagen klaar en worden 
er nieuwe bomen en struiken aangeplant in het 
eerste kwartaal van 2020.

Groot onderhoud N69 Zuid (Luikerweg)
In september en oktober 2019 voert Boskalis, in opdracht van de provincie Noord-Brabant, groot 
onderhoud uit aan het zuidelijk deel van de N69 (het deel Luikerweg tot aan de Belgische grens). 
Het werk wordt uitgevoerd tijdens 4 weekendafsluitingen. Het onderhoud gebeurt om dit deel 
van de N69 voor de komende tien jaar verkeersveilig te houden.
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De N69 Zuid krijgt een nieuwe, stillere asfaltlaag 
en de verkeersveiligheid wordt verbeterd. Het 
oversteken van de weg wordt bijvoorbeeld veili
ger gemaakt en een aantal bomen die te dicht op 
de weg staan of het zicht belemmeren, worden 
gekapt. Om de kap van té veel bomen te voorko

men, wordt waar mogelijk een vangrail geplaatst 
voor bomen die te dicht op de weg staan.

4 weekenden afgesloten
De werkzaamheden worden uitgevoerd in 4 
weekenden. Tijdens de werkzaamheden is de 
volledige N69 Zuid afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Het gaat om de volgende weekenden:
^ vrijdag 27 september 19.00 uur 

tot maandag 30 september 06.00 uur 
^ vrijdag 4 oktober 19.00 uur 

tot maandag 7 oktober 06.00 uur 
^ vrijdag 11 oktober 19.00 uur 

tot maandag 14 oktober 06.00 uur 
^ vrijdag 18 oktober 19.00 uur 

tot maandag 21 oktober 06.00 uur 
Reserveweekend bij onvoorziene omstandighe
den: vrijdag 25 oktober tot maandag 28 oktober.

De werkzaamheden kunnen, ook in de nacht, 
hinder door geluid, licht en trillingen veroor
zaken. De aannemer probeert de hinder voor 
bewoners in de nacht tot een minimum te be
perken. Omleidingsroutes worden aangege
ven met borden; houd rekening met extra reis
tijd! Meer over de werkzaamheden leest u op 
www.grenscorridorN69.nl/onderhoud.

GRENSC0RRID0R

De komende weken wordt er hard gewerkt aan 
wegen en voorzieningen in en om Veldhoven. 

Op deze pagina leest u er meer over.

Afsluiting Runstraat 
voor onderhoud
Van 2 tot en met 4 oktober 2019 is er in opdracht van Rijkswater
staat dagelijks onderhoud aan het viaduct van de Runstraat onder 
de A67. De werkzaamheden zijn telkens van 7.00 tot 16.00 uur.

Tijdens de werkzaamheden is de weg dicht in beide richtingen. Het 
verkeer wordt omgeleid via Kempenbaan en Heerseweg. De ver
wachte vertraging is 5-10 minuten.
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Weekendafsluiting A67 van 4 tot 7 oktober
Belgische grens richting
knooppunt De Hogt
Rijkswaterstaat gaat werkzaamheden uitvoeren aan de A67. De 
rijrichting van de Belgische grens richting knooppunt De Hogt is 
daardoor van 4 tot 7 oktober volledig afgesloten. Omleidings
routes zijn aangegeven.

Deze afsluiting zal waarschijnlijk voor extra verkeer zorgen vanuit 
Steensel op de route Eindhovenseweg - Locht - Kempenbaan rich
ting de N2. Verkeer van en naar Veldhoven (met name in de omge
ving van de Kempenbaan) moet daarom in het betreffende week
end rekening houden met mogelijk extra reistijd.

Op www.veldhoven.nl vindt u meer informatie over deze weekend
afsluiting.

Rijbewijs vervangen? 
Maak een afspraak!

Reparatie lichtmast
Maandag 30 september wordt een lichtmast op het kruispunt 
Kempenbaan-De Run 4500 -De Run 5300 vervangen. Weg
gebruikers kunnen hierdoor tussen 09.30 - 15.30 uur hinder 
ondervinden.

Enige tijd geleden is deze mast flink beschadigd geraakt door een 
aanrijding. Daarom is vervanging nodig. Aan de mast zijn verkeers
lichten, openbare verlichting en bewegwijzering bevestigd. Om het 
werk veilig uit te voeren, moeten de verkeerslichten worden uitge
schakeld. Met diverse tijdelijke verkeersmaatregelen en hulp van 
verkeersregelaars wordt het verkeer in goede banen geleid.
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Hoorzittingen Commissie voor de bezwaarschriften
De Commissie voor de bezwaarschriften houdt donderdag 3 oktober 2019 de volgen
de openbare hoorzitting, aanvang 19.30 uur:

Hoorzitting over de bezwaarschriften tegen het collegebesluit waarbij een omge- 
vingsvergunning voor het bouwen van 40 appartementen en 3 vrijstaande woningen 
op het terrein achter Oude Kerkstraat 42 te Veldhoven is verleend.

De commissie hoort de indieners van de bezwaarschriften, eventuele andere belang
hebbenden en het gemeentebestuur, in elkaars aanwezigheid.

De zitting vindt plaats in het gemeentehuis, Meiveld 1 te Veldhoven. Voor inlichtingen 
over deze zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie, tij
dens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 14 040.

Wilt u een openbare hoorzitting bijwonen? Geef dit verzoek dan uiterlijk maandag 
30 september 2019 telefonisch door via telefoonnummer 14 040, inclusief het aantal 
personen dat de hoorzitting bijwoont.

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
OV2019-0262 14-09-2019 Kievit 50 plaatsen zonnepanelen

OV2019-0263 15-09-2019 Opperstehei 36 vervangen kozijnen

OV2019-0264 16-09-2019 Pleintjes 72-74 en 
80-88

plaatsen scheidingswanden

OV2019-0265 16-09-2019 De Pruikenmaker 20 plaatsen erfafscheiding

OV2019-0266 16-09-2019 Piet van der
Lindenstr 14

plaatsen dakopbouw op 
bestaand plat dak

OV2019-0267 17-09-2019 De Run 6501 realiseren nieuw 
auditoriumcenter

OV2019-0268 17-09-2019 De Run 6501 nieuwbouwen
kantoorgebouw

OV2019-0269 17-09-2019 Huysackers kavel
18, A 4713

nieuwbouwen woning

Melding uitwegen
Zaaknummer Verzonden Adres

aan melder
Geaccepteerd/
geweigerd

19UIT11841 16-09-2019i Heers 27 geaccepteerd

19UIT11911 17-09-2019 Strijpsebaan 25 geaccepteerd

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2019-0178 17-9-2019 Smelen 45 verplaatsen

erfafscheiding
verleend

OV2019-0203 12-9-2019 Honk 3 en 5 revitaliseren
zorgcomplex

verleend

OV2019-0212 17-9-2019 Heers 27 bouwen gara
ge/berging

verleend

OV2019-0214 11-9-2019 De Run 6812 uitbreiden
bedrijfshal

verleend

OV2019-0217 12-9-2019 Sondervick 99 verbouwen
woonhuis

verleend

OV2019-0224 17-9-2019 De Pottenbak
ker 25

bouwen
carport

verleend

OV2019-0228 12-9-2019 Frederik Hen
drikstraat 9

verbouwen
woning

verleend

Besluiten Drank- en Horecavergunning/evenementen

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Voor Verleend/
geweigerd

EV2019-0070 5-9-2019 City Centrum City Fest verleend
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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


