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Gemeenten/euws Veldhoven
Waarschuwing voor schadelijkheid van rook
Blijf uit de rook!
Een brand is altijd spannend. Onbewust doen mensen bij brand 
het tegenovergestelde van wat goed voor ze is. Vooral het eerste 
uur komen veel toeschouwers naar de plaats van het incident. 
De kans is daarbij groot dat zij in schadelijke rook staan en die 
dus ook inademen.

Rook kan schadelijke stoffen bevatten. Schone rook bestaat niet. 
Het maakt niet uit wat er brandt: chemische stoffen, (tuin)afval, 
papier, schoon hout, olie, plastic, een huis of een bos. Rook zit vol 
roetdeeltjes en andere schadelijke stoffen die acute en/of langduri
ge klachten kunnen veroorzaken. Ook bij een woningbrand of een 
bosbrand kunnen dus schadelijke stoffen vrijkomen. Het gezond
heidsrisico hangt samen met de hoeveelheid rook die wordt inge
ademd. Rook inademen kan leiden tot brandende ogen, een geïr
riteerde neusholte, keel of luchtwegen. Hoe hoger de concentratie 
rook, hoe sneller deze effecten optreden. De acute risico’s hangen 
vooral af van de hoeveelheid zwevende deeltjes zoals roet en ander 
fijnstof en de hoeveelheid irriterende en verstikkende stoffen.

Blijf uit de rook!
Wees u ervan bewust dat rook schadelijke stoffen kan bevatten. 
Eigenlijk is het heel simpel: voorkom zelf dat u rook inademt. 
Ook bij een brand die wat verder weg is. Wacht dus niet op een 
sirene of aanwijzingen van de brandweer. Sluit bij overlast ramen 
en deuren en schakel de ventilatie uit. Meer over de campag
ne en alle achtergrondinformatie over rook is terug te vinden op 
www.bliifuitderook.nl.

Vul de vragenlijst in en maak kans op een cadeaubon

GGD Jeugdmonitor voor 12 
tot en met 18-jarigen van start

Start nieuwe vaccinatieronde

Check je leefstijl!
Benieuwd hoe gezond je bent?

Doe mee aan onze Jongerenmonitor en maak 
kans op een bon naar keuze van C10 (elke 20st 

invuller) of 1 van de 3 bonnen van C200!

Tweede fase bomenkap en 
archeologisch onderzoek
Kempenbaan West

Ben je tussen de 12 en 18 jaar of heb je een kind in die leeftijd? Dan ontvang je misschien een uit
nodiging (voor je kind) om een vragenlijst in te vullen over je gezondheid. De GGD Brabant-Zuid- 
oost organiseert dit onderzoek voor 24.000 jongeren. Hoe meer jongeren meedoen, hoe beter de 
GGD de gezondheid van jongeren in beeld krijgt.

De vragen gaan over gezondheid en over leefom
geving, leefstijl en welzijn. De onderzoeksresulta
ten helpen gemeenten om te bepalen wat nodig 
is voor jongeren om gezond en veilig te wonen, 
leven en op te groeien. Hoe meer jongeren mee

doen aan het onderzoek, hoe completer de gege
vens en de bruikbaarheid van de informatie. Voor 
jongeren onder de 16 jaar is toestemming van de 
ouders nodig voor deelname.

Maandag 21 oktober start de vaccinatieronde tegen bof, maze
len en rodehond (BMR), difterie, tetanus en polio (DTP) en baar
moederhalskanker (HPV) in onze regio gestart. Alle 9-jarigen 
en alle meisjes van 13 jaar krijgen een brief met oproepkaart 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 
Ook is er een inhaalronde voor meningokokken ACWY. Degenen 
die deze vaccinatie eerder hebben gemist krijgen hiervoor een 
herinneringsuitnodiging.

Meer informatie
Veldhoven is op 29 oktober aan de beurt. Alle informatie over 
de BMR/DTP en HPV vaccinatie en over de locaties, data en tij
den van deze vaccinatieronde leest u op www.bmr-dtpprik.nl en 
www.hpvprik.nl en www.meningokokkenprik.nl. Met telefonische 
vragen kunt u terecht via telefoonnummer 088 0031 400.

Foto: GGD Hollands Noorden

Binnenkort start de tweede fase van de bomenkap en het archeologisch onderzoek ter hoogte 
van het gebied Oeienbosch en Klein Goor. Dit gebeurt ter voorbereiding op de nieuwe aansluiting 
op de A67 en de aanleg van de Kempenbaan West. Naar verwachting beginnen de werkzaam
heden de tweede helft van oktober en duren tot het einde van dit jaar. Daarnaast is Boskalis na
mens de provincie begonnen met de bomenkap voor de N69 ter hoogte van het Koningshofbos.

In 2020 start de aanleg van Kempenbaan West en 
de nieuwe aansluiting op de A67. Voordat de aan
leg kan starten, moet eerst archeologisch onder
zoek worden gedaan in het gebied tussen de Zil- 
verbaan en de Locht. Daarvoor moet het gebied 
vrij zijn van bomen.

Fase drie
Kort voor de start of tijdens de aanleg van de 
weg wordt fase drie van de kapwerkzaamheden 
uitgevoerd, tegelijk met de wegwerkzaamheden 
van de aannemer.

De te kappen gebieden zijn in rood aangegeven.

Natuuronderzoeken en begeleiding van 
ecoloog
In en rondom het Oeienbosch leven verschillende 
soorten dieren en planten. De afgelopen jaren zijn 
diverse natuuronderzoeken uitgevoerd om goed 
in beeld te krijgen wat er leeft in dit gebied. Voor 
de tweede fase van de kap is een ontheffing nodig 
in het kader van de Wet natuurbescherming. Deze 
ontheffing is verleend. Tijdens de kap wordt zorg
vuldig omgegaan met de natuur. Daarom bege
leidt een ecoloog de voorbereiding en de uitvoe
ring. Er wordt veel bos gekapt, maar er komt ook 
natuur voor terug. Binnenkort leest u er meer over 
in onder andere het Veldhovens Weekblad.

Maak kans op een bioscoopbon, 
een fashioncheque 
of bon van bol.com
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Regelmatig wordt er in Veldhoven 
aan de weg gewerkt

Kijk voor actuele informatie op www.veldhoven.nl/wegafsluitingen.

Herinrichtings- 
werkzaamheden 
bij De Run 6800
Tot eind dit jaar zijn er wegwerkzaamheden bij de Run 6800. Hierdoor vindt fiets- 
verkeer plaats over de rijbaan. Er worden verkeersregelaars ingezet.

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
OV2019-0279 03-10-2019 Korteweg 4 A verbouwen woning
OV2019-0280 07-10-2019 Sparrebeek 5 bouwen carport
OV2019-0281 07-10-2019 Van de Hulstlaan 20 plaatsen carport
OV2019-0282 08-10-2019 Habraken 1643 H bouwen bedrijfsruimte
OV2019-0283 08-10-2019 Zandoerleseweg 10 vervangen handels

reclame

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2019-0220 04-10-2019 Habraken 2327 bouwen

bedrijfspand
verleend

OV2019-0243 04-10-2019 De Plank 2 vervangen
handelsreclame

verleend

OV2019-0244 04-10-2019 Dommelshei 10 vervangen
handelsreclame

verleend

OV2019-0253 04-10-2019 Molenstraat 12 bouwen carport verleend
OV2019-0263 04-10-2019 Opperstehei 36 vervangen

kozijnen
verleend

OV2019-0271 04-10-2019 Kometenlaan 1 uitbreiden verleend
woonhuis

(\ VERKEERSBESLUITEN

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Tijdelijke afsluiting fietspad tussen Heerbaan en Het 
Groen’.

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken in de Capella’.

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken in het Binnenhof’.

* Het ontwerp verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van 
elektrische voertuigen aan de Broederhof’ is ingetrokken.

(\ INSCHRIJVING RNI

Besluit tot opname gegevens over het vertrek
Burgemeester en wethouders hebben besloten om over te gaan tot opname van ge
gevens over het vertrek van onderstaande personen naar een onbekend land. Deze 
personen zijn per de hieronder aangegeven datum opgenomen in het register niet-in- 
gezetenen en zijn vanaf die datum niet meer als ingezetene ingeschreven in de basis
registratie personen.

Naam en voorletters Geboortedatum Uitschrijfdatum Vertrek naar
Loginov, MS 21-03-1977 04-09-2019 onbekend
Dickhoff, T 22-10-1987 10-09-2019 onbekend
Hoppenbrouwers, JHM 13-04-1977 11-09-2019 onbekend

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

1 centrum voor 
jeugd en gezinL
veldhoven ko
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Vragen over opvoeden?

Ik vermoed dat mijn 
zoon drugs gebruikt
Hoe ga ik daar mee om?

Bij twijfel gewoon 
ven b

(of mailen naar info@cjgveldhoven.nl)

340 - 258 41 13


