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Eerste Ster van Veldhoven uitgereikt

For our English-speaking residents: The most essential matters on our website are now available in English. Check www.veldhoven.nl/english.

Tijdens de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Veldhoven op 3 januari in Theater de Schalm 
kreeg Stichting Combinatie Jeugdzorg de eerste Ster van Veldhoven uitgereikt. Voor de inzet van de 
vrijwilligers voor de Veldhovense samenleving.

Ton van Rooy, voorzitter van de 
Pleegouderraad van Stichting 
Combinatie Jeugdzorg, en Juul 
Damen, lid van de Pleegjonge- 
renraad, namen de Ster in ont
vangst. Wethouder Mariënne 
van Dongen reikte de Ster van 
Veldhoven uit, samen met de 
kunstenaar Bram Beelen.

NIEUW INITIATIEF
De Ster van Veldhoven is een 
initiatief van de gemeente. De 
gemeente Veldhoven reikt dit 
jaar iedere maand een Ster uit

aan een groep vrijwilligers. De 
houten sterren zijn gemaakt bij 
Severinus. Kunstenaars van de 
dagbesteding van Severinus en 
van SWOVE, GGzE De Boei en 
Combinatie Jeugdzorg beschil
derden de sterren. Iedere ster is 
een uniek, bijzonder geschenk 
met een eigen verhaal.

VOOR WIE?
Dit bijzondere cadeau is voor de 
echte sterren van Veldhoven, 
de vrijwilligers. Van vrijwilligers 
bij de voetbalclub tot organisa

toren van een evenement. Op 
deze manier wil de gemeente 
Veldhoven de enorme waarde
ring uitspreken voor de vrijwil
ligers van Veldhoven.

PLEEGZORG IS BELANGRIJK
De wethouder interviewde Ton 
en Juul op het podium. Zij ver
telden over pleegzorg en hoe 
belangrijk het is je stem als 
pleegouder en pleegjongere te 
laten horen. Ze gaven aan dat 
ze vereerd zijn dat de gemeente 
Veldhoven op deze manier aan

dacht besteedt aan het belang 
van pleegzorg.

KUNSTENAAR
De eerste ster is beschilderd 
door Bram Beelen (1979) bij 
Severinus. Hij vertelt over zijn 
kunstwerk: "Mijn Ster is be
schilderd met bloemen. Bloe
men zijn bijzonder voor mij. Je 
kunt ze aan iemand geven om 
te bedanken, te troosten, felici
teren of als je van die persoon 
houdt."

De eerste Ster van Veldhoven 
krijgt een ereplaatsje binnen 
Combinatie Jeugdzorg. De eerste Ster van Veldhoven, 

beschilderd door Bram Beelen.

Tweede Ster van Veldhoven
Wethouder Mariënne van Don
gen reikte zondag 20 januari 
de tweede Ster van Veldho
ven uit. Deze keer ging de Ster 
naar vrijwilligers van de brand
weer Veldhoven voor hun in
zet. Adrie Heesakkers en Henk

Iding namen de onderscheiding 
in ontvangst. De uitreiking ge
beurde tijdens een concert van 
Harmonie Sub Umbra waarbij 
Veldhovense vrijwilligers in het 
middelpunt stonden.
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Winnaars sportgala 2018

Vrijdag 18 januari vond het Sportgala 2018 plaats in theater de Schalm. Tijdens een feestelijke 
avond reikten Thijs Slegers, manager perszaken van PSV en burgemeester Marcel Delhez om de 
beurt te prijzen uit. De winnaars van het sportgala zijn:

4 Sportman van het jaar:
Tim Verbaandert
Vorig jaar nog sporttalent van 
2017. Hij werd in 2018 onder 
andere eerste op de 3.000 
meter tijdens het NK indoor 
junioren en tweede op de 
1.500 meter tijdens de Neder
landse Kampioenschappen in 
Emmeloord. Bovendien verte
genwoordigde hij Nederland 
onder de 20 jaar bij het Eu
ropese Kampioenschap cross 
country over 8.300 meter in 
Tilburg.

4 Sportvrouw van het jaar:
Lizzy Witlox
Lizzy is lid van Toer- en Wie
lerclub Tempo in Veldhoven 
en voor de tweede keer sport
vrouw van het jaar. In 2018

werd ze onder andere World- 
cup Winner Mountainbike Eli
minator en Nederlands Kampi
oen Mountainbike Eliminator. 
Ook won ze drie wegwed
strijden en stond ze daarnaast 
zes keer op het podium. In het 
najaar was ze deel van de Ne
derlandse selectie die deelnam 
aan het Europees Kampioen
schap Veldrijden.

» Sportploeg van het jaar: 
Basko Heren 1 van Mixed 
Hockey Club Basko 
Voor het eerst in de hockey- 
historie van de club promo
veerden de Heren 1 naar de 
eerste klasse.

» Sporttalent van het jaar:
Klaas Jan Zwolsman
Klaar Jan turnt bij gymnastiek-

vereniging Voorwaarts en is 
sinds vorig jaar lid van de nati
onale selectie. Hij traint dage
lijks in het Nationaal Training 
Center in Den Bosch. Afgelo
pen seizoen behaalde hij op 
het hoogste niveau, de eredi
visie jeugd, een eerste plaats 
op het onderdeel Sprong.

Een eervolle vermelding ging 
naar de hoofdtrainer van judo- 
en jiujitsuvereniging Shizen 
Hontai, Anton Verblackt. Hij is 
al jaren een begrip in Veldhoven 
en omstreken en het boegbeeld 
van de vereniging.

Wij feliciteren alle winnaars van 
het Sportgala 2018 met hun 
titel!
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GEMEENTERAAD VERGADERT
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 januari 2019 in de raadzaal van het 
gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze oordeelsvormende vergadering is 
openbaar en begint om 19.30 uur. Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u 
de agenda en vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen.

SPREEKRECHT VOOR BURGERS
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstel
len. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raads- en steunfractieleden infor
meren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering 
bij de griffie via griffìe@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

AGENDA
* Onderzoek Rekenkamercommissie 'De Veldhovense raad als 

volksvertegenwoordiger'
Vanwege de veranderende positie van de gemeente en daarmee ook van de 
gemeenteraad is de rol van de raad als volksvertegenwoordiger onderzocht. De 
voorzitter van de Rekenkamercommissie licht dit rapport nader toe.

» Zienswijze concept-samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio 
Eindhoven en concept- werkprogramma 2019
In 2017 is een evaluatie uitgevoerd van de samenwerking in de Metropoolregio 
Eindhoven. Aan de hand van deze aanbevelingen hebben de 21 gemeenten 
in 2018 samen een intensief proces doorlopen, met als resultaat het concept- 
samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het concept-werkprogramma 2019.

WILT U GAST VAN DE RAAD ZIJN?
Op dinsdag 19 februari 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 achter de schermen van het gemeentehuis. Daarnaast woont u de 
raadsvergadering van die avond bij. Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan via 
griffìe@veldhoven.nl.

^ MILIEUZAKEN

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen 
op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) 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
Renobouw BV Habraken 2403 oprichten inrichting
Creemers automotive Zittard 39C oprichten inrichting

Officiële Bekendmakingen Gemeenteblad
De gemeente Veldhoven maakt, op een enkele uitzondering na, officiële bekendmakingen digitaal bekend in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze be
kendmakingen 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
OV2019-0007 08-01-2019 Draaiboomstraat 31 plaatsen dakkapel
OV2019-0008 08-01-2019 Opperstehei 28 dakkapel voorzijde
OV2019-0009 09-01-2019 Hoogepat 35 en 37 verbouwen twee 

woonhuizen
OV2019-0010 09-01-2019 Pastorielaan 17 uitbouwen voorzijde 

woning
OV2019-0011 10-01-2019 Sondervick 31 vervangen toegangs

poort
OV2019-0012 11-01-2019 Kromstraat 64 bewoning

mantelzorgwoning
OV2019-0013 11-01-2019 Nieuwe Kerkstraat 46 A plaatsen unit in tuin
OV2019-0014 14-01-2019 De Run 4250 aanbrengen gevel- 

reclame
OV2019-0015 15-01-2019 Stulp 6-8 renoveren woning en 

wijziging indeling
OV2019-0016 15-01-2019 De Run 6803 aanvragen nieuwbouw

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreide procedure)
Zaaknummer Adres Voor Verleend/geweigerd
OV2018-0278 Wilgeman 1 brandveilig gebruik verleend

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2018-0292 11-01-2019 Provinciale- 

weg 61
wijzigen gebruik 
pand

verleend

OV2018-0315 10-01-2019 De Geelgieter 
26

plaatsen dakkapel verleend

OV2018-0332 11-01-2019 De Run 6501 bouwen 
parkeergarage 
(P3 module 1)

verleend

OV2018-0336 15-01-2019 Heiberg, B 
3256

bouwen loods verleend

VERKEERSBESLUITEN

* Verkeersbesluit 'Aanwijzen vier algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en een 
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Leuskenhei'.

^ Verkeersbesluit 'Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de 
Hermannistraat'.

^ Verkeersbesluit 'Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de 
Parklaan' (2x).

^ Verkeersbesluit 'Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Sint 
Severinuslaan'.

^ Verkeersbesluit 'Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de 
Kerktorenstraat'.

^ Verkeersbesluit 'Aanleg fietspad Zilverackers'.

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 
telefoonnummer 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


