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Week tegen
Kindermishandeling
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DRUGSPAND
GESLOTEN
op grond van artikel 13b Opiumwet 
door de burgemeester van Veldhoven.

Het is verboden dit pand te betreden.

Veldhoven

Vermoedens van drugs?
P w LI T IE Bel politie 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

HULP VRAGEN BIJ DE 
GEMEENTE OF TOCH EEN 
EXTRA LENING AFSLUITEN?

KOM JIJ 
ER UIT?

Kindermishandeling komt nog steeds voor en is soms dichterbij dan wij denken. Jaarlijks zijn in 
Nederland 119.000 kinderen slachtoffers van kindermishandeling. Kindermishandeling is niet 
alleen lichamelijk geweld, maar ook emotionele mishandeling of verwaarlozing.

Kindermishandeling kan blijvende psychische of 
lichamelijke schade veroorzaken. De gevolgen 
zijn groot, maar ook de schaamte kan groot zijn. 
Omdat kinderen er zelf vaak niet over durven te 
praten, is het heel erg belangrijk dat mensen in 
hun omgeving de mishandeling opmerken én 
er iets mee doen. Het is belangrijk dat het thuis 
weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen 
komt, want het geweld stopt niet vanzelf.

Wat kun je doen als je kindermishandeling 
vermoedt?
* Praat erover met iemand die j*e vertrouwt.

Vaak ben je niet de enige die iets heeft gemerkt. 
Iemand anders kijkt misschien op een andere 
manier naar de situatie. Samen kun je bespre
ken wat je het beste kunt doen.

* Praat met het kind zelf of met de ouders. 
Praten met ouders of kinderen om wie jij je zor
gen maakt, is een grote stap. Je weet meestal 
niet precies wat er aan de hand is. Daarnaast 
kunnen kinderen of opvoeders zich misschien

schamen en willen ze alles verborgen houden. 
Het kan ook voorkomen dat zorgen niet klop
pen. Toch is het beter om daar achter te komen. 
Als er wel sprake is van kindermishandeling, 
kun je samen bespreken hoe je hier iets aan 
kunt doen.

* Vraag advies bij* Veilig Thuis 0800-2000
Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of in
direct te maken heeft met huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Je kunt bellen voor advies 
en ondersteuning. Voor jezelf of voor een ander. 
Als je wilt of als dat nodig is, kun je anoniem blij
ven. Directe nood? Neem dan contact op met de 
politie 0900-8844.

^ Is er sprake van direct gevaar, vertrouw je het 
niet of is er snel hulp nodig? Twijfel dan niet en 
bel de politie.

“Iemand moet de eerste stap zetten! 
Doe jij dat?”

Gemeenten/euws
Al ruim 1450 inschrijvingen

Sjors Creatief weer populair

Kijk er niet van weg

Week tegen kindermishandeling

Burgemeester Marcel Delhez heeft de woning gesloten waar de 
politie op 29 oktober een drugslab aantrof en ontmantelde. Het 
pand aan de Aerdmennekesbaan is voor zes maanden op slot.
In die periode mag niemand, ook de eigenaar niet, de woning 
gebruiken zonder toestemming van de burgemeester.

Burgemeester Delhez neemt de zaak hoog op: “Dit hoort niet en 
zeker niet midden in een woonwijk. De omgeving heeft een risico 
gelopen. Daarom wil ik benadrukken: zie, hoor, voel of ruik je iets 
wat niet pluis is: meld het bij de politie. Dat kan ook anoniem.”

Kom uit je schuld

Het cultuurstimuleringssproject ‘Sjors Creatief’ blijft razend populair bij de basisschooljeugd. 
Na de kick-off op 1 november stond de teller na één dag al op ruim 1000 inschrijvingen voor de 
kennismakingsactiviteiten.

Laagdrempelig en toegankelijk
Via Sjors Sportief ä Sjors Creatief kunnen basis
schoolkinderen op een laagdrempelige manier 
kennismaken met een grote verscheidenheid 
aan sportieve en culturele activiteiten, zonder 
meteen lid te hoeven worden. De gemeente 
Veldhoven heeft samen met de culturele aanbie
ders haar krachten gebundeld en het resultaat 
is te zien in het overvolle ‘Sjors Creatief boekje’, 
waarin meer dan 275 activiteiten zijn aangebo
den. Alle kinderen uit groep 1 t/m 8 van de ba
sisscholen uit Veldhoven hebben een exemplaar 
van het Sjors Creatief boekje ontvangen. Het 
boekje is ook op www.siorscreatief.nl te down
loaden.

Koken, snoep maken, beauty workshop, water
diertjes scheppen, muziekles, en vloggen hadden 
binnen enkele minuten enorm veel inschrijvin
gen. Kinderen krijgen het advies om de website 
www.sjorscreatief.nl goed in de gaten te houden, 
want verenigingen bieden in verband met door
slaand succes nieuwe cursussen aan. Activiteiten 
die al vol zitten hebben vaak ook een wachtlijst. 
Bij voldoende animo mogen de kinderen die op 
de wachtlijst staan ook gewoon nog gaan ‘proe
ven’ aan de activiteit van hun eerste keus. Verder 
zijn er nog voldoende plaatsen voor vele activi
teiten zoals tekenen en graffiti. Het hele school
jaar is inschrijving mogelijk!

Meer informatie
Het verbinden van kinderen aan sport en cultuur 
is een van de speerpunten uit het gemeentelijk 
beleid. ‘Sjors Sportief ä Sjors Creatief’ is één van 
de instrumenten die de gemeente Veldhoven in
zet om haar beleidsdoelen te behalen op het ge
bied van sport en cultuur.

Het blijkt een succesvolle methode om kinderen 
van de basisschoolleeftijd enthousiast te maken 
voor deelname aan sport en cultuur. Meer infor
matie: info@sjorssportief.nl.

Veldhoven
Burgemeester Delhez sluit 
drugspand Aerdmennekesbaan

Heb je schulden, dreig je in de schulden te komen, of loop je hier 
risico op? In Veldhoven sta je niet alleen. Als inwoner van Veld
hoven kun je voor advies en ondersteuning terecht bij Veldwijzer 
aan de Sterrenlaan 15. Loop binnen, bel 040 2092044 of kijk op 
www.veldwijzer.net.

Veldwijzer is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur, en op donderdag
avond van 19.00 tot 20.00 uur.
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Opdracht aanleg 
Kempenbaan West verleend
Woensdag 13 november hebben gemeente Veld
hoven en aannemerscombinatie Van Gelder/ 
Mobilis een overeenkomst gesloten. Wethouder 
Ad van den Oever en Mink Jaap Ypma en Remco 
Hoeboer van de aannemerscombinatie zetten 
hun handtekening. Zij hebben hiermee opdracht

gekregen om de Kempenbaan West te verbreden 
en de nieuwe aansluiting op de A67 te realiseren. 
Zij starten medio 2020 met het nieuwe viaduct 
over de Rijksweg A67. Daarna volgt de verbreding 
van de Kempenbaan West. Eind 2021 verwachten 
we dat het werk klaar is.

CESSS

Onderhoud viaduct Locht over A67
Rijkswaterstaat voert 29 november van 10.00 tot 16.00 uur onder
houdswerkzaamheden uit aan het viaduct Locht over de A67. Tij
dens deze dag is er een wisselende rijbaanafzetting. Er worden tij
delijke verkeerslichten ingezet. Het verkeer kan om en om passeren.
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Officiële Bekendmakingen

RAADSAGENDA

Gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 26 november 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 griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

Agenda:
* Bestemmingsplan Zandven-West

Door voortschrijdende inzichten en om goed en snel in te kunnen spelen op toe
komstige verzoeken, is het gewenst om de strook grond direct grenzend aan het 
Blauwven te bestemmen voor burgerwoningen in plaats van de huidige bestem
ming bedrijfs- en woonwerkkavels. De kavels aan de zijde van het Zandven kun
nen dan zelfstandig worden ontwikkeld voor bedrijfsruimten.

* Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Als gevolg van een wijziging van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen 
moet de Verordening naamgeving en nummering (adressen) gewijzigd worden en 
opnieuw worden vastgesteld.

* Advies Review Panel inzake vergroten aantrekkelijkheid Citycentrum
Een Review Panel met ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele instellingen, 
bezoekers en bewoners heeft een advies opgesteld om te komen tot een aantrek
kelijker Citycentrum. Het voorstel is om het parkeren goedkoper te maken met de 
invoering van een blauwe zone van twee uur op diverse parkeerterreinen. Jaarlijk
se kosten zijn C880.000.

* Beleidsplan schulddienstverlening 2020-2023 - ‘Schulden: Veldhoven aan zet!’
De gemeente heeft sinds 2012 een wettelijke zorgplicht bij het ondersteunen van 
inwoners met schulden. Het verstrijken van de wettelijke termijn van het beleids
plan uit 2012, de nieuwe inzichten over de impact van schulden, de ontwikkelin
gen gericht op de aanpak van schulden en de gewijzigde uitvoering, vormen de 
belangrijkste aanleidingen voor een nieuw beleidsplan dat in samenspraak met 
partners, inwoners en de raad tot stand is gekomen.

* Verordening Sociaal domein Veldhoven
De gemeente werkt sinds 2019 in het sociaal domein (Jeugdwet, Wmo, Participa
tiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) volgens de ‘omgekeerde toets’. 
Dit betekent dat de letter van de wet niet meer leidend is, maar het te bereiken 
effect. Om de toets te faciliteren is in de voorliggende Verordening Sociaal domein 
Veldhoven zoveel mogelijk ruimte gelaten voor maatwerk.

* Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) 
Het is noodzakelijk een aantal wijzigingen in de Apv aan te brengen. Hierdoor is 
de Apv in overeenstemming met wetgeving en de actuele Veldhovense situatie en 
redactioneel correct.

* Verordening commissie bezwaarschriften
Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in wer
king. De Verordening commissie bezwaarschriften is daarom aangepast.

« Huisvestingsverordening 2020-2023
Op 31 december 2019 loopt de Urgentieverordening gemeente Veldhoven 2016 af. 
Deze verordening biedt een vangnet voor mensen in schrijnende situaties die niet 
in staat zijn zelf tijdig in passende woonruimte te voorzien. Deze verordening wordt 
aan de negen gemeenteraden van het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) voorgelegd.

Wilt u gast van de raad zijn?
Op dinsdag 17 december kunt u ‘Gast van de Raad’ zijn. U wordt dan om 
18.30 uur in het gemeentehuis ontvangen door een raadslid 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.

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

ASML Netherlands B.V. De Run 6501 oprichten auditorium

HOORZITTING

Hoorzitting Commissie voor de bezwaarschriften
De Commissie voor de bezwaarschriften houdt op donderdag 28 november 2019 de 
volgende openbare hoorzitting.

19.30 uur: Hoorzitting over de bezwaarschriften tegen het besluit van de burge
meester waarbij een gedeelte van het bedrijfspand De Run 4427 voor een 
periode van 24 maanden is gesloten.

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

De zitting vindt plaats in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Voor inlichtin
gen over deze zaak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie, 
tijdens kantooruren bereikbaar via het verkorte telefoonnummer 14 040.

Wilt u een openbare hoorzitting bijwonen? Geef dit verzoek (inclusief het aantal 
personen dat de hoorzitting bijwoont) dan uiterlijk 25 november 2019 door via te
lefoonnummer 14 040.
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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 OMGEVINGSZAKEN

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Melding uitweg
Zaaknummer Ingediend Adres Voor

OV2019-0308 05-11-2019 Weserhof 19 wijzigen voorgevel

OV2019-0309 06-11-2019 17 Septemberstraat 9 uitbreiden woning

OV2019-0310 06-11-2019 Zittardsestraat 21 uitbouwen woning

OV2019-0311 06-11-2019 Sint Willibrordusstraat 4 verbouwen woning

OV2019-0312 08-11-2019 Reuzenberg 19 plaatsen erker en 
dakkapel

OV2019-0313 07-11-2019 Hoevehei 2 vervangen overkapping

OV2019-0314 08-11-2019 Jaspersstraat 17 uitbreiden woonhuis

OV2019-0315 13-11-2019 Meerhovendreef, 
Oersebaan, De Run, 
Sterrenlaan, Heerbaan

plaatsen 5 informatie- 
dualscreens

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer Verzonden 
aan melder

Adres Geaccepteerd/
geweigerd

MI2019-004 04-11-2019 Zandoerleseweg G 848 geaccepteerd
MI2019-006 04-11-2019 Kleine Dreef 13 geaccepteerd
MI2019-008 24-10-2019 Locht, Leemdijk, 

Gagelgoorsedijk, 
Riethovensedijk

geaccepteerd

MI2019-009 11-11-2019 Djept zuid 14 geweigerd

Zaaknummer Adres Voor Nieuwe uiterste
beslisdatum

OV2019-0269 Het Tolhuys 13, Huysackers bouwen woning 10-12-2019

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning

BESTEMMINGSPLANNEN
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Zilverackers, Kransakkerdorp’
Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van een woongebied met ongeveer 
820 woningen ten westen van de kern van Veldhoven. Het gebied wordt globaal 
begrensd door het bosgebied ten noorden van de Eindhovensebaan, de Zittard aan 
de westzijde, de Sondervick aan de oostzijde en aan de zuidzijde door het Grote 
Kerkepad. Voor dit gebied is een nieuw stedenbouwkundig concept vastgesteld. Dit 
concept is gericht op het realiseren van buurtschappen en gehuchten rondom het 
centrale dorp Huysackers. Het dorp Huysackers is op dit moment in uitvoering en 
maakt geen onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Zilverackers, Kransakkerdorp’.

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Voor Verleend/
geweigerd

OV2019-0265 08-11-2019 De Pruiken
maker 20

plaatsen erf- 
afscheiding

verleend

OV2019-0268 07-11-2019 De Run 6501 bouwen kantoor
gebouw ASML

verleend

OV2019-0272 08-11-2019 Vooraard 13 vervangen kantine verleend

OV2019-0302 08-11-2019 Middelberg 48 plaatsen dakkapel verleend

DAMOCLESBELEID
Sluiting Opiumwet
* Besluit om het pand Aerdmennekesbaan 20 voor de duur van zes maanden te sluiten.

VERKEERSBESLUIT
* Ontwerp verkeersbesluit ‘Instellen parkeerverboden Hoogepat en intrekken 

verkeersbesluit 2016VB07D d.d. 1 maart 2017 voor zover dit betrekking heeft op de 
parkeerverboden’.

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

1 centrum voor 
A' jeugd en gezin

k
veldhoven

«w u

Vragen over opvoeden?

* Mijn peuter bijt 
andere peuters
Hoe ga ik daarmee om?

Bij twijfel gewoon 
even bellen:

(of mailen naar info@cjgveldhoven.nl)

258 41 13340


