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Uw mening over 
cliëntondersteuning
Een cliëntondersteuner helpt u bij het vinden van de juiste 
ondersteuning of zorg. Hij of zij doet dat gratis en onafhanke
lijk. In Veldhoven bieden verschillende organisaties dit aan.

Om cliëntondersteuning nog beter te maken, is de gemeente 
benieuwd naar wat u nodig heeft. Daarom voert bureau Zorg- 
focuZ in december en januari een onderzoek uit.

Wilt u uw mening geven over cliëntondersteuning? Ga dan 
vanaf 1 december naar www.zorgfocuz.nl/veldhoven en vul 
de korte vragenlijst in. U kunt ook de ansichtkaart gebruiken 
die bij de receptie in het gemeentehuis te krijgen is. Alvast be
dankt voor uw medewerking en antwoorden!

Weet u dat...
vuurwerk afsteken alleen is toegestaan van 31 december 

18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur? Heeft u overlast? Meld het 
bij de politie via 0900-8844.

Stimuleringslening en landelijke 
subsidies om uw woning duurzamer te maken
Veel Veldhovenaren denken erover om hun woning energiezuiniger te maken. Bijvoorbeeld door 
het huis beter te isoleren, door zonnepanelen te plaatsen of door een sedumdak aan te leggen.

Op termijn bespaart u veel geld met een duurza
mer huis. Maar de aanschaf en montage moeten 
wel betaald worden. We krijgen dan ook regelmatig 
de vraag of de gemeente daar subsidies voor heeft. 
Die hebben we niet omdat een investering in ener
giebesparing zich altijd terugverdient. Voor spouw- 
muurisolatie is dat gemiddeld binnen vier jaar en 
voor zonnepanelen in gemiddeld zeven jaar.

Regelingen
Als u toch (extra) geld nodig heeft om de aan

schaf en montage te betalen, zijn er wel andere 
mogelijkheden. Huiseigenaren kunnen vanaf 1 ja
nuari 2020 geld lenen van de gemeente. Deze sti
muleringslening van maximaal 25 duizend euro 
kunt u gebruiken om de woning energiezuiniger 
te maken. Kijk hiervoor op www.veldhoven.nl/ 
starterslening-en-stimuleringslening. Daarnaast 
zijn er verschillende landelijke subsidies. Via 
www.energiesubsidiewijzer.nl ontdekt u welke 
dat zijn.
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Gemeent enieuws Veldhoven
Inbraakpreventietips
Maak het ze niet makkelijk!
Inbrekers grijpen de donkere herfst- en wintermaanden aan om
vaker hun slag te slaan. Ze zijn minder zichtbaar in het donker en
kunnen gemakkelijker hun gang gaan dan in de zomer. Daarom
stijgt het aantal woninginbraken in de herfst en winter.

U kunt zelf veel doen om de kans op een woninginbraak te verkleinen.

Tips voor in en om huis
^ Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.
^ Gebruik goedgekeurde sloten en sluitingen op ramen, (garage) 

deuren en lichtkoepels. Deze herkent u aan het SKG®-logo met 
sterren.

^ Zorg voor een anti-inbraakstrip bij de voor- en achterdeur. 
Hierdoor kan er niet zomaar een schroevendraaier of breekijzer 
tussen de deur en kozijn worden gestoken.

^ Sluit altijd uw ramen en doe de deur op slot als u (even) het huis 
uit gaat. Laat ’s avonds een lamp aan, zodat het lijkt alsof iemand 
thuis is. Dit kan met tijd- of schemerschakelaars.

^ Zorg ook voor goede buitenverlichting. Bijvoorbeeld een lamp 
met schemerschakelaar of bewegingssensor. Denk hierbij ook 
aan eventuele brandgangen achter het huis.

^ Leg kostbare apparatuur (laptop, pc, tablet, mobiel) uit het zicht.
^ Maak afspraken met de buren om op elkaars huis te letten bij 

langere afwezigheid.
^ Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat deze kort zijn, 

zodat het huis voor buren en voorbijgangers goed te zien is.
^ Wordt lid van een WhatsApp-groep met de buren.
^ Maak het makkelijk om te zien wie er voor de deur staat. Met glas 

naast de deur of een deurspion. Deurspionnen zijn er ook digitaal, 
u ziet dan op een beeldscherm wie er voor de deur staat.

Laatste aanpassingen na 
reconstructie Zandoerle(seweg)

Bij de woningen aan het rood gemarkeerde wegvak worden de aansluiting van de inrit op de weg aangepast

Na de wegreconstructie van 2018 kregen we van diverse aanwonenden de opmerking dat de aan
sluiting van hun oprit op de weg veel te steil is. Na intern overleg is besloten om deze aansluiting 
alsnog aan te passen. Aannemer Van den Boomen is hier 26 november mee begonnen.

Om te zorgen dat de aannemer veilig kan werken, 
wordt tijdelijk één rijstrook afgezet. Eerst een 
kant van de weg, daarna de andere kant. Ver
keerslichten regelen dat de vrije rijstrook om en 
om gebruikt kan worden. Het doorgaand verkeer 
moet rekening houden met een lichte vertraging.

Communicatie met aanwonenden
De aanwonenden hebben informatie en een plan
ning ontvangen. De aannemer doet zijn best om 
overlast zoveel mogelijk te beperken. We gaan er

van uit dat de werkzaamheden uiterlijk 20 decem
ber klaar zijn. Daarbij moeten we een kleine slag om 
de arm houden vanwege de weersomstandighe
den. We vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Contact
Heeft u vragen over dit artikel? Neem dan 
contact met ons op. Stuur een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl (zet in de onderwerp- 
regel ‘aanpassing Zandoerle’) of bel het verkorte 
telefoonnummer 14 040.
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Meer ruimte voor doorgaand verkeer

Tijdelijke maatregelen 
tegen sluipverkeer Waalre-dorp
De provincie is gestart met de aanleg van de nieuwe N69. Deze weg leidt straks het door
gaande verkeer om de dorpskernen van Aalst en Waalre heen. Om nu het sluipverkeer terug 
te dringen zijn enkele maatregelen genomen.

Eén van die maatregelen is een nieuw verkeerslicht op de kruising Willibrorduslaan - Traverse. 
Dit nieuwe verkeerslicht geeft tijdelijk meer ruimte aan het doorgaande verkeer tussen Valkens- 
waard en Veldhoven, zodat de behoefte om te sluipen in de omliggende straten afneemt en het 
verkeer sneller doorstroomt. Kijk voor meer informatie op www.waalre.nl/nieuws.

Militaire oefeningen
Van 2 tot en met 6 december 2019 vindt een militaire oefe
ning plaats in en rond onze gemeente.

De oefening wordt gehouden in het kader van de opleiding 
voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht. Praktisch ge
zien houdt dit in dat de militairen getraind worden in het uit 
handen blijven van de tegenstander in vijandelijk gebied. Hier
bij wordt het doorgaand verkeer niet gehinderd.

Schade?
Als er door een oefening schade is ontstaan dan kunt u dit mel
den. Vermeld de militaire eenheid zoals: kenteken voertuig, 
datum en tijd, plaats, soort schade aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie 
Postbus 90004, 3509 AA Utrecht 
Telefoonnummer 030-21 80 420 
E-mail: JVDclaims@mindef.nl

Maandag 2 december

NL-Alert controlebericht
NL-Alert alarmeert en informeert over een noodsituatie in uw omgeving. U ontvangt NL-Alert op 
uw mobiel. Ook is NL-Alert te zien op steeds meer digitale reclameborden en digitale vertrekbor- 
den van bus, tram en metro. Op maandag 2 december om 12.00 uur zendt de overheid landelijk 
een controlebericht uit. U kunt dan zelf zien of NL-Alert werkt op uw mobiel.

Waarom NL-Alert?
Stel, er breekt een grote brand uit waarbij veel 
rook vrijkomt. Als u zich in de omgeving bevindt 
en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-Alert, dan 
ontvangt u een tekstbericht. Hierin staat pre
cies wat er aan de hand is. En wat u het beste 
kunt doen. Dankzij NL-Alert kunnen in de direc
te omgeving van de noodsituatie meer mensen 
worden bereikt en worden mensen beter geïn
formeerd.

Hoe werkt NL-Alert?
Vanuit de meldkamer van de hulpdiensten wordt 
een tekstbericht over een (dreigende) noodsitua
tie uitgezonden naar alle mobiele telefoons in de 
directe omgeving. De berichten zijn geen sms-be- 
richten, maar zogenaamde cell broadcastberich- 
ten, vergelijkbaar met een radiosignaal. Daardoor

werkt NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. 
NL-Alert is volledig anoniem en helemaal gratis.

Waarom is een controlebericht nodig?
Aan de hand van het controlebericht kunt u na
gaan of u uw telefoon juist hebt ingesteld om NL- 
Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aan
gegeven dat het om een controlebericht gaat en 
dat u niets hoeft te doen. Dankzij het controlebe
richt kunt u zelf ervaren welk signaal uw mobiele 
telefoon geeft als u een NL-Alert ontvangt en hoe 
het bericht eruit ziet.

Hoe stel ik mijn mobiel in voor NL-Alert?
Steeds meer mobiele telefoons zijn automatisch 
ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige 
toestellen moet u dit zelf doen. Kijk daarvoor op 
www.nl-alert.nl.

Wijziging uitvoering

Herinrichting Hoogepat fase 3 en 4

Groene kliko om de week 
geleegd in wintermaanden

Wij hebben u eerder bericht over de verschillende fases van herinrichting van Hoogepat en omge
ving. Er is nu een wijziging in de uitvoering van de plannen, waardoor fase 3 en 4 samenlopen. Dit 
heeft gevolgen voor de bereikbaarheid.

Aangepaste planning
^ Fase 3 (Hoogepat vanaf nr. 14/15 tot en met 

kruising Djept-Zuid).
De werkzaamheden lopen uit. Op 13 december 
is de kruising weer toegankelijk.

^ Fase 4 (Djept-Zuid vanaf De Uilenburg/De Gool- 
der tot kruising Djept-Zuid).
Deze werkzaamheden zijn al gestart om het pro
ject af te kunnen ronden voor de vorstperiode.

Als het weer meezit zijn de werkzaamheden voor

kerst klaar.

Tijdelijke gevolgen
^ Hoogepat is van twee kanten een doodlopende 

weg (zowel vanaf Vijverstraat als vanaf Heuvel
straat).

^ Door afsluiting van Djept-Zuid zijn bewoners 
van De Goolder alleen bereikbaar via De Uilen
burg.

^ Parkeerterrein Djept-Zuid is alleen bereikbaar 
via de Heuvel.

In de maanden december, januari en februari wordt uw groene 
kliko weer om de week geleegd. Houd hier alstublieft rekening 
mee als u de groene kliko aan de straat zet.

Zoals u weet wordt de groene kliko wekelijks geleegd, behalve in 
de wintermaanden. In de winterperiode is er namelijk veel minder 
tuinafval. Ook is er dan minder kans op overlast van geur of insec
ten, de temperaturen zijn immers een stuk lager. Vanaf maart 2020 
wordt het GFT+E weer wekelijks opgehaald.

GFT+E
De afkorting GFT+E staat voor groente-, fruit- en tuinafval plus 
alle etensresten. Naast gemaaid gras, blad en snoeiafval dus álle 
groente- en fruitschillen (dus ook sinaasappelschillen en noten
doppen), álle rauwe, gekookte of gebakken etensresten, visgraten, 
botjes van vlees en gevogelte, rauwe of gare vleesresten. Echt álle 
etensresten dus.

Ophaaldata
Wilt u weten wanneer precies uw afval wordt opgehaald? Kijk op 
www.veldhoven.nl/afvalkalender.html.

Foto: Martiíy Media

Frojectgebled
Afgesloten wegen
Omleiding
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Officiële Bekendmakingen

^ 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.

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.

Naam bedrijf Adres Voor

Brouwers Reclame Habraken1210 oprichten inrichting

ASML Netherlands BV De Run 6501 oprichten kantoorgebouw 3

Van Gerwen Munckhof Tours BV De Run 5436 oprichten inrichting

OMGEVINGSZAKEN

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Ingediend Adres Voor
OV2019-0316 13-11-2019 Potakkerstraat 5 plaatsen nokverhoging

OV2019-0317 13-11-2019 De Schimmerik 32 plaatsen aanbouw

OV2019-0318 14-11-2019 Sele 1 t/m 63 brandveilig gebruik

OV2019-0319 14-11-2019 Ooievaarsbek 17 kappen boom

OV2019-0320 14-11-2019 Valgaten 11 uitbreiden woning

OV2019-0321 15-11-2019 De Run 2168 nieuwbouw automobiel 
bedrijf

OV2019-0322 18-11-2019 Zandoerle 15 vervangen rieten kap

OV2019-0323 20-11-2019 Merefeltstraat 30 uitbreiden dakkapel

Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Zaaknummer Adres Voor
OV2019-0257 Berkt 28 brandveilig gebruik

Besluiten Drank- en Horecawet en evenementen
Zaaknummer Verzonden Adres Voor Verleend/

aan aanvrager geweigerd

EV2019-0114 14-11-2019 De Plaatse Echt Veldhovenz On Ice verleend

Melding uitwegen
Zaaknummer Verzonden Adres Geaccepteerd/

aan melder geweigerd

MI2019-005 19-11-2019 De Run 6501 geaccepteerd

MI2019-011 19-11-2019 Adriaansdreef 9 geaccepteerd

TER INZAGE

* Definitief ontwerpplan Kempenbaan West en Aansluiting A67.

OMGEVINGSZAKEN

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd

OV2019-0235 18-11-2019 Weserhof 17 plaatsen dakop- 
bouw en dakkapel

verleend

OV2019-0267 18-11-2019 De Run 6501 realiseren nieuw 
auditoriumcenter

verleend

OV2019-0278 18-11-2019 Draaiboom-
straat 24

uitbouwen woning verleend

OV2019-0282 18-11-2019 Habraken, H 
1643

bouwen bedrijfs
ruimte

verleend

OV2019-0284 18-11-2019 Kapelstraat- 
Zuid 7

aanpassen bedrijfs
pand en uitbreiden 
(bedrijfs)woning

verleend

OV2019-0290 14-11-2019 Kerktoren
straat 9

uitbouwen
zolderverdieping

verleend

OV2019-0296 14-11-2019 Heerseweg 63 splitsen woning verleend

OV2019-0306 14-11-2019 Huijgenshof 3 
en 4

plaatsen 
dubbele carport

verleend

OV2019-0317 18-11-2019 De
Schimmerik 32

plaatsen aanbouw verleend

OV2019-0241 13-11-2019 Tiberhof 7 plaatsen dakkapel 
en zonnepanelen

geweigerd

OV2019-0313 14-11-2019 Hoevehei2 vervangen meter 
diepe overkapping

vergunning-
vrij

REGELGEVING

* Mandaatregeling griffier.
* Verordening rechtspositie raads- en steunfractieleden Veldhoven 2019.

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

centrum voor 
ť jeugd en gezin

veldhoven
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Vragen over opvoeden?

Mijn zoon wordt 
steeds brutaler
Hoort dat bij zijn leeftijd of 
moet ik me zorgen maken?

Bij twijfel gewoon 
even bellen: I

(of mailen naar info@cjgveldhoven.nl)

040 - 258 41 13


