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UITNODIGING
Inloopavond 

Slot-Oost

Datum: donderdag 31 oktober 2019
Inloop: vanaf 18.30 uur 
Einde: 20.00 uur
Plaats: raadzaal gemeentehuis, Meiveld 1.

In Zeelst ligt Slot-Oost, een locatie bestemd voor woning
bouw. Deze locatie biedt ruimte aan 40 tot 60 grondgebonden 
woningen.

Tijdens de inloopavond laten wij u graag het nieuwe steden
bouwkundig plan zien. Dit plan vormt het startpunt van de 
volgende fase: het bestemmingsplan. U kunt binnenlopen en 
het plan bekijken en vragen stellen.

Van 28 oktober tot en met 8 november is het ge- de woonwijk Oerle-Zuid. Omleidingsroutes voor 
deelte van de Zandoerleseweg tussen Oersebaan gemotoriseerd verkeer en fietsers zijn aangege- 
en Oude Kerkstraat afgesloten in beide rijrichtin- ven met borden. U moet rekening houden met 5 
gen. De Zandoerleseweg krijgt een aansluiting op tot 10 minuten extra reistijd.

Deel Zandoerleseweg tijdelijk afgesloten

Gemeenten/etvws Veldhoven

Gemeentelijk cultuurbeleid
De gemeente Veldhoven vindt dat cultuur ver
bindt, en het verbinden van kinderen aan cultuur 
is een van de speerpunten van het cultuurbeleid. 
Sjors Creatief is een middel dat zich inmiddels 
in meer dan 90 gemeenten heeft bewezen. Het 
geeft ieder kind de kans om zich te oriënteren op 
diverse culturele activiteiten en stimuleert kin
deren om structureel deze activiteiten te gaan 
doen. Als hobby of in de vrije tijd.

Meer informatie
Voor meer informatie neem je een kijkje op 
www.sjorsscreatief.nl. De kick-off, waaronder de 
uitreiking van de prijzen van de tekenwedstrijd, 
vindt plaats op 30 oktober bij Art4U. Vanaf 1 no
vember 16.00 uur kunnen de kinderen zich in
schrijven voor activiteiten via de website.

Foto: Defensie

Van 28 oktober tot en met 1 november 2019 vindt een militaire 
oefening plaats in en rond onze gemeente.

De oefening wordt gehouden in het kader van de training voor militai
ren van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat 
de militairen trainen in het betrekken van opstellingen voor luchtver
dediging. Het doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd.

Schade?
Als er door een oefening schade is ontstaan dan kunt u dit melden. 
Vermeld de militaire eenheid zoals: kenteken voertuig, datum 
en 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

Maak kennis met cultuur

Sjors Creatief weer van start 
in gemeente Veldhoven

Controles huisvesting 
arbeidsmigranten
Dinsdagavond 15 oktober zijn controles uitgevoerd naar de huis
vesting van arbeidsmigranten in de gemeente Veldhoven. Het 
doel hiervan was meer inzicht te krijgen in de huisvesting van 
arbeidsmigranten en het signaleren van eventuele huisvestings
problemen of misstanden zoals uitbuiting.

Bij deze controles waren gemeente Veldhoven, UWV, Belasting
dienst, arbeidsinspectie, politie, vreemdelingenpolitie, Veiligheidsre- 
gio, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betrokken. 
In totaal zijn negen panden bezocht. Hierbij werden verschillende 
arbeidsmigranten aangetroffen die volgens de Wet Basis Registratie 
Personen (BRP) niet zijn ingeschreven in de gemeente. Op het gebied 
van huisvesting zijn enkele zaken geconstateerd die op basis van het 
geldende bestemmingsplan en brandveiligheidsvoorschriften nader 
onderzoek vragen. Ook is een persoon aangehouden die bij de politie 
nog een vrijheidsstraf van veertien dagen had staan.

Pilot Kempen Interventieteam
De controle maakte deel uit van een pilot van een Kempen Inter
ventieteam (KIT). Dit team kan in de toekomst breed ingezet wor
den op allerlei vormen van ondermijning. Eerder heeft het KIT in 
mei 2019 een controle huisvesting arbeidsmigranten gehouden.

Militaire oefeningen

Alle kinderen uit het basisonderwijs in de gemeente Veldhoven ontvangen deze week weer het 
Sjors Creatief boekje. In dit boekje staan creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen deel
nemen om (vaak gratis) kennis te maken met één of meerdere activiteiten. Een leuke manier voor 
kinderen om kennis te maken met cultuur in onze gemeente!

Sjors is enorm populair onder de basisschool- 
jeugd. Vorig schooljaar schreven zich maar liefst 
1100(!) kinderen in. Leerlingen hoeven niet di
rect lid te worden van een vereniging. Ze maken 
op een laagdrempelige en toegankelijke manier 
kennis met een activiteit. Basisschoolleerlin
gen uit de groepen 1 t/m 8 kunnen zich vanaf 
1 november inschrijven voor activiteiten via 
www.siorscreatief.nl.

Voldoende keus
Kinderen uit de gemeente Veldhoven kunnen 
kennismaken met 94 activiteiten zoals, muziek 
maken, tekenen en schilderen, taartjes maken, 
knutselen, en crearelaxen. Kortom: keus genoeg! 
Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten in
schrijven als zij zelf willen.
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Informatie over pleegzorg
Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet 
kunnen? Opvang in een pleeggezin kan dan een welko
me oplossing bieden. Helaas zijn er nog steeds kinderen 
die wachten op een plekje in een pleeggezin. Nieuwe 
pleegouders blijven dan ook hard nodig. Iets voor u?

Op dinsdag 29 oktober organiseert Combinatie Jeugd
zorg een pleegzorginformatieavond, van 20.00 tot 
22.00 uur op hun locatie aan de Locht 133 in Veld
hoven. Tijdens deze avond worden alle kanten van 
pleegzorg op een heldere en realistische manier

belicht en vertelt een ervaren pleegouder uit de re
gio over de eigen ervaringen. Vrijblijvend aanmel
den voor deze informatieavond kan via 040 245 1945 
of pleegzorg@combinatieieugdzorg.nl. Meer info: 
www.pleegzorg.nl.

Officiële Bekendmakingen

RAADSAGENDA RAADSAGENDA

Gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 29 oktober in de raadzaal van het gemeen
tehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze besluitvormende 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. Ook wordt deze vergadering 
live uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voor
stellen. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raadsleden informeren. Een ver
zoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie 
via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

Agenda dinsdag 29 oktober 
Bespreekstukken
» Vaststellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Het nieuwe GVVP vervangt het Verkeerscirculatieplan (VCP) uit 2007. In het GVVP 
krijgen alle verkeerskundige thema’s een plek en zijn de ambities voor verkeer en 
vervoer in Veldhoven uitgewerkt. Doordat bij de besluitvorming op 17 september 
de stemmen staakten, wordt het voorstel opnieuw ter stemming voorgelegd aan 
de gemeenteraad.

* Vaststellen verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden Veldhoven 2019
Voor ieder politiek ambt gelden bepaalde rechtspositieregelingen. Op 1 januari 
2019 is een nieuw Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers in wer
king getreden. In een verordening stelt de raad lokaal vast welke voorzieningen 
het voor raads- en steunfractieleden beschikbaar stelt.

* Samenspraaktraject Omgevingsvisie
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de kerninstrumen- 
ten van de Omgevingswet is de Omgevingsvisie. Hiertoe is een samenspraaktra
ject opgesteld om te komen tot een uitnodigende en verbindende Omgevingsvi
sie, welke breed gedragen wordt door de inwoners, ondernemers, instanties, en 
regio- en ketenpartners.

* Indienen zienswijze initiële begroting 2020 GRWRE
De gemeente Veldhoven neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Werk- 
voorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE). Voor de uitvoering van de Wet So
ciale Werkvoorziening zijn onder de gemeenschappelijke regeling twee uitvoe
ringsorganisaties (o.a. Ergon) opgericht. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld 
waarop de gemeenteraad een reactie kan geven.

Wilt u gast van de raad zijn?
Op dinsdag 29 oktober kunt u ‘Gast van de Raad’ zijn. U wordt dan om 18.30 uur 
in het gemeentehuis ontvangen door een gemeenteraadslid en de 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 griffie@veldhoven.nl.

Beeldvormende raadsavond
De Veldhovense gemeenteraad komt op maandag 28 oktober 2019 bijeen 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. 
Op http://gemeenteraad.veldhoven.nl vindt u via de kalender meer informatie over 
deze avond.

Tijdens deze avond wordt de raad geïnformeerd over:
* Vergroten aantrekkelijkheid City Centrum

Op maandag 15 april is er een beeldvormende raadsavond georganiseerd 
rondom het onderwerp “Plan van aanpak ‘vergroten aantrekkelijkheid City- 
Centrum’ ”. Het college heeft op 19 maart het collegestuk ‘Vergroten aantrek
kelijkheid Citycentrum’ vastgesteld. Aan de hand van een samenspraak tra
ject wordt er nagedacht over hoe het CityCentrum aantrekkelijker kan worden 
gemaakt. Over de uitkomsten hiervan wordt de raad geïnformeerd. Het plan 
wordt in december ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

RAADSAGENDA

Inspreekavond begroting
Op 11 en 12 november geven de raadsfracties tijdens de Algemene Beschouwingen 
hun visie op de gemeentebegroting en de plannen van het college van B&W voor 
de komende periode. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in de gemeente
raad op 12 november is er gelegenheid voor een ieder om in te spreken. Hiervoor 
is een speciale inspreekavond georganiseerd op dinsdag 5 november 2019 in de 
raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze avond is openbaar en 
begint om 19.30 uur.

Spreekrecht
Het spreekrecht staat voor iedereen open voor de hiero nder geagendeerde 
(raads-)voorste llen. Als insereker hebt u maximaal vijf minute n de tijd om de 
raadsfracties te iformeren. Een verzoek om sprengrecnt op 5 november meldt 
u kiterlijk o p einsdag 29 oktober b ij de griffie via e-mail griffie@veldhoven.nl of 
telefoonnummer 14 040.

U kunt inspreken op de volgende agendapunten:
* Programmabegroting 2020-2022; * Belastingmaatregelen 2020.

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 (Activitei
tenbesluit) hebben ontvangen. Deze meldingen liggen niet ter inzage. Een mel
ding kan na telefonische afspraak worden ingezien. U kunt een afspraak maken via 
omgevingsloket@veldhoven.nl of via telefoonnummer 14 040.

Naam bedrijf Adres Voor

Sankomij Installatietechniek De Plank 91 veranderen inrichting

Boerenbond Veldhoven Eindhovensebaan 1 veranderen inrichting

De Bruijn Interieur De Run 8254A oprichten inrichting
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Officiële Bekendmakingen Gemeenteblad
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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 Besluiten Drank- en Horecawet en evenementen

Zaaknummer Ingediend Adres Voor

OV2019-0284 09-10-2019 Kapelstraat-Zuid 7 wijzigen gebruik en 
uitbreiden bedrijfswoning

OV2019-0285 09-10-2019 Dorpstraat 93 en 95 verbouwen en wijzigen ge
bruik monumentaal pand

OV2019-0286 10-10-2019 Sint Janstraat 45 verbouwen woonhuis

OV2019-0287 10-10-2019 Grote Vliet 15 realiseren woonruimte 
schuur

OV2019-0289 12-10-2019 Burgemeester van 
Hoofflaan 106

wijzigen gebruik

OV2019-0290 14-10-2019 Kerktorenstraat 9 uitbouwen zolderverdieping

OV2019-0291 15-10-2019 De Run 5505 wijzigen gebruik pand

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer Adres Voor Nieuwe uiterste 
beslisdatum

Zaaknummer Verzonden Adres Voor Verleend/
aan aanvrager geweigerd

OV2019-0247 De Suikerbakker 18 verplaatsen schutting 24-11-2019

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer Verzonden Adres 
aan aanvrager

Verleend/
geweigerd

OV2019-0218 09-10-2019 Eindhovensebaan 1 wijzigen entree verleend

EV2019-0115 10-10-2019 Hoogeloonsedijk 26 Kivo verleend
Kempentrail

VERKEERSBESLUITEN

* Verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de 
Kruisstraat’.

* Verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de 
Platanenlaan’.

* Verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische 
voertuigen aan de Sportlaan’.

* Verkeersbesluit ‘Instellen parkeerverbod Platanenlaan’.
* Verkeersbesluit ‘Diverse verkeersmaatregelen tijdelijke bouwweg t.b.v. realisatie 

nieuwe verbinding N69’.
* Verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de 

Platanenlaan’.
* Ontwerp verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op 

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

kenteken in de Roerenmaker’.
* Ontwerp verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van 

elektrische voertuigen aan de Botsehei’.
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DE WEKELIJKSE NIEUWSRUBRIEK VAN

Veldhoven
FOTOGRAFIE: gemeente Veldhoven (tenzij anders vermeld)
WEBSITE: www.veldhoven.nl
E-MAIL: gemeente@veldhoven.nl
POSTADRES: Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven
BEZOEKADRES: Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven
TELEFOON: 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

Voor
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Vragen over opvoeden?

Mijn kind 
wordt gepest
Stap ik naar de leraar of de ouder?

Bij twijfel gewoon 
ven bellen

(of mailen naar info@cjgveldhoven.nl)

- 258 41 13340


