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Gemeentenieuws
Kap bos in Oeienbosch en Klein Goor
Ter voorbereiding op de nieuwe aansluiting op de A67 en de aanleg van de Kempenbaan West wor
den bomen gekapt. Dat gebeurt in drie fases, ter hoogte van het gebied Oeienbosch en Klein Goor. 
De eerste fase start in maart om het broedseizoen niet te verstoren.

tehuis Veldhoven
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Nieuwe bushokjes 
voor bushaltes Veldhoven
In de periode van 4 tot en met 12 februari krijgen verschillende 
bushalteplaatsen in Veldhoven een nieuw bushokje, ook wel 'abri' 
genoemd. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Veldhoven. 
De nieuw abri's zien er moderner uit en zijn voorzien van ener
giezuinige ledverlichting in de reclamepanelen. Net als de oude 
exemplaren hebben ook de nieuwe bushokjes zitplekken.

Op het kaartje is het gebied weergegeven en het te kappen gebied van de eerste fase

Begin 2020 start, onder voor
behoud van een onherroepelijk 
bestemmingsplan, de aanleg 
van Kempenbaan West en de 
nieuwe aansluiting op de A67. 
Voordat de aanleg kan starten, 
moet eerst archeologisch on
derzoek worden gedaan in het 
gebied tussen de Zilverbaan 
en de Locht. Hiervoor moet de 
bosbodem vrij zijn van bomen. 
Het archeologisch onderzoek 
begint in maart.

NATUURONDERZOEKEN EN 
BEGELEIDING VAN ECOLOOG
In en rondom het Oeienbosch 
leven verschillende soorten die
ren en planten. De afgelopen 
jaren zijn er diverse natuuron
derzoeken uitgevoerd. Deze 
onderzoeken waren nodig om 
goed in beeld te krijgen wat 
er leeft in dat gebied. Hierbij 
is ook vastgesteld, wat al wel 
en wat nog niet gekapt mag 
worden. De gebieden die wor
den gekapt tijdens de eerste 
fase zijn ecologisch vrijgege
ven. Dit betekent dat voor de 
bomenkap geen ontheffing in 
het kader van de Wet Natuur
bescherming nodig is. Uit de 
onderzoeken blijkt dat de be
schermde natuurwaarden niet 
worden verstoord. Ook tijdens 
de kap wordt zorgvuldig om
gegaan met de natuur. Daarom 
begeleidt een ecoloog de voor
bereiding en de uitvoering.

De boominspecteurs hebben 
gekeken naar conditie, kwaliteit 
en stabiliteit. Denk bij conditie 
aan scheutlengte en knopzet- 
ting. Denk bij kwaliteit aan af
wijkingen aan stam, kroon en/of 
wortels. Bij dat soort afwijkingen 
aan de boom komt de stabiliteit 
in gevaar. Het risico bestaat dan 
dat deze bij storm met wortel en

FASE TWEE EN DRIE
Fase twee van de kap gebeurt 
na de zomervakantie van 2019. 
Hiervoor moet de provincie 
Noord-Brabant eerst nog een 
ontheffing in het kader van de 
Wet Natuurbescherming afge
ven. In deze delen van het bos 
komt namelijk een aantal be
schermde dierensoorten voor, 
waaronder vleermuizen en eek
hoorns. Voor deze soorten gaan 
we verschillende maatregelen 
nemen, zodat de aanleg van de 
weg voor hun geen schadelijke 
effecten heeft.

al omwaait, er zware takken uit
breken of de stam scheurt, knapt 
of breekt. Ook andere afwijkin
gen zoals zwaar dood hout in de 
kroon kunnen veiligheidsrisico's 
opleveren. Daarnaast zijn er bo
men met ziektes en gebreken 
zoals zwamaantastingen, vraat- 
schade wilgenhoutrups en de 
kastanjebloedingsziekte.

Fase drie van de kapwerkzaam- 
heden gebeurt kort voor de 
start of tijdens de aanleg van de 
weg en wordt tegelijk met de 
wegwerkzaamheden door de 
aannemer uitgevoerd.

BOS EN NATUUR
Er wordt veel bos gekapt, maar 
er komt ook natuur voor terug. 
In een volgend artikel leest u 
meer over de natuurmaatrege- 
len die, door de aanleg van de 
Kempenbaan West en de aan
sluiting op de A67, worden uit
gevoerd.

HERPLANT BOMEN
In de volgende straten worden 
nieuwe bomen geplant: Hei- 
kantsebaan, Nieuwe Kerkstraat, 
Locht, Berg, Raadhuisstraat, 
Borghoutspark, Lariksbeek, Bie- 
zenkuilen en Planetenlaan. He
laas is herplant niet overal mo
gelijk. Soms heeft dit te maken 
met plannen voor reconstructie 
of herinrichting van weg of ri
ool binnen enkele jaren. Ook 
als een boom niet voldoende 
groeiruimte heeft of op een erf- 
grens staat, komt er geen nieu
we boom voor terug.

MEER INFORMATIE
In straten waar veel bomen 
worden gerooid krijgen de 
bewoners meer informatie 
via een bewonersbrief. Op 
www.veldhoven.nl/bomen-kap
kunt u de hele lijst van te rooien 
bomen raadplegen.

De bushokjes worden vervan
gen omdat het contract met 
de huidige leverancier is afge
lopen. Voor de komende tien 
jaar is een nieuw contract afge
sloten met het bedrijf Exterion 
Media. Zij gaan alle bestaande 
bushokjes vernieuwen, behalve 
de glazen exemplaren langs de 
HOV-lijn (Hoogwaardig Open
baar Vervoer) aan Heemweg, 
Smelen en Traverse.

BEPERKTE HINDER
Het vervangen van de abri's 
duurt enkele uren per halte. 
Busreizigers kunnen de haltes 
intussen gewoon gebruiken. 
Misschien stopt de bus dan net 
vóór of net ná de halteplaats.

Sommige mensen gebruiken 
lachgas voor de lol. Lachgas 
veroorzaakt namelijk een korte 
roes. Daarbij hoort ook gedrag 
dat vergelijkbaar is met dron
kenschap. Denk hierbij aan roe
keloosheid, luidruchtig gedrag, 
het wegvallen van remmingen, 
en tijdelijk bewustzijnsverlies. 
Hierdoor veroorzaakt het ge
bruik van lachgas risico's in het 
verkeer en in de omgang met 
elkaar. Het is dan ook niet 'nor
maal'. Naast gevaar voor de ge
bruiker is er ook overlast voor 
de omgeving. Gebruikte ampul
len worden vaak achtergelaten 
in het openbaar gebied.

VERBOD
Om ongelukken en overlast 
te voorkomen en zo de open
bare ruimte veilig en vertrouwd 
te houden, is in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) 
artikel 2:35b opgenomen. In dit 
artikel staat dat het gebruik van 
lachgas in de openbare ruimte is 
verboden.

BETRAPT, EN DAN?
Als een jongere onder de 18 jaar 
wordt betrapt op het gebruik 
van lachgas, volgt een gesprek 
met de minderjarige en de ou
ders bij bureau Halt. Halt geeft 
minderjarige jongeren die een 
strafbaar feit hebben begaan,

Want zo mogelijk wordt op de 
halteplaats van de bus gewerkt 
en niet op de rijbaan. Verkeer 
wordt om het werk heengeleid. 
Voor meer informatie neemt u 
contact op met de gemeente 
Veldhoven.
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een passende leer- of werkstraf. 
In het geval van middelenge
bruik zoals lachgas, wordt een 
specifieke leeropdracht over 
lachgas opgelegd. Eventueel 
wordt een vervolggesprek ge
voerd met Novadic-Kentron. 
Zij zijn deskundig op het gebied 
van preventie van middelenge
bruik. Het doel is om de jonge
ren en ouders bewust te maken 
van de risico's en verder gebruik 
te voorkomen.

Ben je ouder dan 18 jaar en 
word je op het gebruik betrapt, 
dan krijg je een proces-verbaal. 
Daarnaast wordt de gemeente 
geïnformeerd en wordt een 
bestuursrechtelijk handhavings- 
proces gestart. Dit kan bij her
haling leiden tot hoge boetes.

INFORMATIE?
Als je meer wilt weten over het 
gebruik van lachgas, kijk dan 
op www.drugsinfo.nl of neem 
contact op met de preven- 
tiemedewerker van Novadic- 
Kentron via het Centrum voor 
Jeugd en Gezin. Bel op werk
dagen tussen 10.00-16.00 uur 
naar 040 - 25 84 113. Je kunt 
ook een e-mail sturen naar 
gemeente@veldhoven.nl onder 
vermelding van 'lachgas' of bel
len naar het algemene nummer 
14 040.

Deze zilverlinden worden binnenkort gerooid. De kronen van deze bomen zijn

slecht ontwikkeld.

Gemeente rooit zieke en onveilige bomen
Een gespecialiseerd bedrijf heeft in 2018 bomen geïnspecteerd op veiligheid en onderhoudsbehoefte. 
Uit dit onderzoek blijkt dat ongeveer 227 bomen op diverse plekken in Veldhoven er slecht aan toe 

zijn. Omdat ze een gevaar kunnen opleveren voor de directe omgeving worden deze bomen binnen
kort gemerkt en vervolgens gekapt. Ook de boomstronk wordt verwijderd. Het rooien start in februari 
en is voor 1 maart afgerond.

Gebruik lachgas op straat 
verboden
Het gebruik van lachgas is populair. Helaas is niet iedereen zich 
bewust van de risico's die er zijn voor de gebruiker én voor de om
geving. Daarom is in Veldhoven een lachgasverbod ingesteld. Het 
gebruik op straat is sinds 1 januari verboden. Naast handhaving, 
zetten politie, gemeente en zorgpartners ook in op het informeren 
van jongeren en hun ouders.
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Gooi etensresten in een afgesloten kliko
Afrikaanse varkenspest: bedreiging voor varkens en wilde zwijnen
De Afrikaanse varkenspest is in opmars in (Oost-)Europa. Deze 
ziekte leidt uiteindelijk tot een lijdensweg en de dood voor (hob- 
bymatig en professioneel) gehouden varkens en wilde zwijnen. 
Het virus wordt overgebracht door zieke dieren onderling, maar 
ook door besmet varkensvlees als ham of worst. Gooi daarom 
géén etensresten in de natuur, maar laat deze uitsluitend achter 
in een afgesloten afvalbak.

De Afrikaanse varkenspest is 
niet besmettelijk voor mensen, 
maar bedreigt wel miljoenen 
gehouden varkens en wilde

zwijnen. Internationaal wordt 
samengewerkt om de ziekte te 
bestrijden. Dat vraagt dus ook 
om onze aandacht! Als u uw

etensresten in een gesloten af
valbak gooit en niet in de na
tuur draagt u bij aan het tegen
gaan van de verspreiding.

WILDE ZWIJNEN IN VELDHOVEN
Aan de zuidwestzijde van Veld
hoven zijn wilde zwijnen gezien 
en actief. Bij de parkeerplaat
sen van de Grote Vlasroot, de 
visvijver Vlasroot en het zand
pad bij de Nagelmekerseweg

zijn waarschuwingsborden ge
plaatst. Laten we er met zijn al
len voor zorgen dat deze nare 
ziekte niet verspreid wordt.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over de Afri
kaanse varkenspest en wat u 
nog meer kunt doen om ver
spreiding te voorkomen? Op 
www.nvwa.nl is alle informatie 
te vinden.
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Dit waarschuwingsbord staat aan het 

zandpad bij de Nagelmekerseweg

Officiële Bekendmakingen

^ VERKIEZINGEN LEDEN PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-BRABANT EN ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAP DE DOMMEL

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van de leden van
provinciale staten van Noord-Brabant en de verkiezing voor het algemeen bestuur
van Waterschap De Dommel op woensdag 20 maart 2019 een kiezer bij volmacht
mag stemmen binnen het kiesgebied.

MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG VAN EEN VOLMACHTBEWIJS
1. Bij de publieksbalie in het gemeentehuis kunt u kosteloos formulieren verkrij

gen voor een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te mogen stemmen. Deze 
formulieren kunt u ook downloaden via www.veldhoven.nl/verkiezingen.

2. Een schriftelijke aanvraag om bij volmacht te stemmen moet uiterlijk vrijdag 15 
maart 2019 zijn ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar de 
aanvrager op maandag 4 februari 2019 als kiezer staat geregistreerd. Een kiezer 
die een kiezerspas heeft, kan geen schriftelijke volmacht aanvragen.

3. Een gemachtigde voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van 
Noord-Brabant moet op maandag 4 februari 2019 als kiezer voor dit orgaan 
geregistreerd staan. Een gemachtigde voor de verkiezing van het algemeen 
bestuur van Waterschap De Dommel moet op maandag 4 februari als kiezer 
voor dit orgaan geregistreerd staan. Bij deze gecombineerde verkiezing moet 
u dus extra opletten of de door u aan te wijzen gemachtigde wel voldoet aan 
de voorwaarde dat deze kiesgerechtigd is voor dezelfde provincie of hetzelfde 
waterschap als u.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
5. Een volmachtgever kan de volmacht niet meer intrekken of zelf aan de stem

ming deelnemen.

MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS OF KIEZERSPAS
1. Een kiezer kan een ander die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, 

machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. Het volmachtbewijs op de achterzijde van de stempas moet door de kiezer 

worden voorzien van zijn/haar handtekening. Na het invullen van de gegevens 
van de gemachtigde plaatst ook deze zijn/haar handtekening op dit volmacht- 
bewijs.

3. De kiezer draagt de in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas 
over aan de gemachtigde.

4. De kiezer geeft ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemach
tigde. Deze kopie moet getoond worden aan de voorzitter van het stembureau 
wanneer hij/zij het volmachtbewijs overhandigt.

5. Tot en met de verkiezingsdag kan de stempas of kiezerspas worden omgezet in 
een volmachtbewijs en overgedragen worden aan een gemachtigde.

6. De verleende volmacht door overdracht van de stempas of kiezerspas kan tot 
het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever 
worden ingetrokken.

7. Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen en brengt de vol- 
machtstem tegelijk uit met de eigen stem.

STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van:
^ de leden van provinciale staten van Noord-Brabant op woensdag 20 maart 2019 

een kiezer mag stemmen in een willekeurig stembureau binnen de provincie 
Noord-Brabant én

^ de leden van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel op woensdag 20 
maart 2019 een kiezer mag stemmen in een willekeurig stembureau binnen het 
Waterschap De Dommel.

SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij de publieksbalie in het gemeentehuis kunt u gratis formulieren verkrijgen voor 

een schriftelijke aanvraag om in een willekeurig stembureau binnen de provincie 
Noord-Brabant of het Waterschap De Dommel te mogen stemmen. Deze formu
lieren kunt u ook downloaden via www.veldhoven.nl/verkiezingen.

2. Een schriftelijke aanvraag om met een kiezerspas te stemmen moet uiterlijk vrij
dag 15 maart 2019 zijn ontvangen door de burgemeester van de gemeente, 
waar de aanvrager op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd. Een 
kiezer die een kiezerspas heeft, kan geen schriftelijke volmacht meer aanvragen.

3. Een kiezer voor wie al een volmachtbewijs is afgegeven om te stemmen, kan 
geen kiezerspas aanvragen.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer een kiezerspas.

MONDELINGE AANVRAAG
1. Tot uiterlijk dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur kan een kiezer, die geregistreerd 

staat als kiezer bij de gemeente Veldhoven, zich melden bij de publieksbalie om 
een kiezerspas aan te vragen.

2. Wanneer al een stempas is ontvangen moet deze bij de aanvraag overhandigd 
worden.

3. Een kiezer voor wie al een volmachtbewijs is afgegeven om te stemmen, kan 
geen kiezerspas aanvragen.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer de kiezerspas.

Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Vergeet u de kiezerspas en
uw identiteitsbewijs niet als u gaat stemmen. Als u zich niet kunt identificeren mag
u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Inwonerszaken/cluster Burgerzaken
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven

^ VERKIEZING EUROPEES PARLEMENT

REGISTRATIE KIEZERS DIE ONDERDAAN ZIJN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN 
DE EUROPESE UNIE
De burgemeester maakt bekend, dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een 
lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeen
te, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse 
leden van het Europees Parlement.

U DIENT DAN:
* op dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling, uw werkelijke 

woonplaats in Nederland te hebben;
* op donderdag 23 mei 2019, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder te zijn en
* niet uitgesloten te zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat 

van de Europese Unie.

Het verzoekschrift tot registratie (model Y 32) wordt op uw verzoek toegezonden. 
U kunt het ook downloaden via www.veldhoven.nl/verkiezingen.

De eenmaal als kiezer geregistreerde persoon blijft geregistreerd zolang hij/zij als 
ingezetene is ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

Het verzoekschrift bevat ook een verklaring dat hij/zij niet is uitgesloten van het 
kiesrecht en dat hij/zij uitsluitend in Nederland van het kiesrecht gebruik zal maken.

Het verzoekschrift dient uiterlijk dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstel
ling te zijn ontvangen. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen gelden pas 
voor de volgende verkiezing.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:
Inwonerszaken/cluster Burgerzaken 
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven
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MILIEUZAKEN ALGEMENE BEKENDMAKING

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
Autobedrijf W. Versantvoort BV Kruisstraat 86 veranderen inrichting
Eethuis/afhaalcentrum Kreta Burgemeester

Van Hooffln. 167
oprichten inrichting

UNIFORME SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het op 11 juli 2017 
heeft besloten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant- 
Zuidoost. Het college heeft voor de wijziging op 26 september 2017 toestemming 
verkregen van de gemeenteraad. Daarnaast heeft de gemeenteraad in de verga
dering van 26 september 2017 besloten tot wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Metropoolregio Eindhoven. De besluiten en de gewijzigde gemeenschap
pelijke regelingen zijn te lezen in de Staatscourant nr. 70565 en nr. 70578 van 5 
december 2017, zie www.overheid.nl. De besluitvorming van de gemeenteraad en 
het college was nodig om de regionale uniforme samenwerking op het terrein van 
bestrijding schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te continueren. In de praktijk 
betekent dit in het kort: één school - één leerplichtambtenaar.

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

OV2019-0017 16-01-2019 Hoogepat 54 realiseren dakkapel
OV2019-0020 17-01-2019 Lange Kruisweg 112 uitbreiden woning
OV2019-0021 18-01-2019 Zandhei 14 uitbreiden dakkapel

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Zaaknummer Adres Voor Nieuwe uiterste 
beslisdatum

OV2018-0331 Heerseweg 20 wijzigen vergunning garage 16-03-2019

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd

OV2018-0319 18-01-2019 Poorthoeve 9 
(Huysackers, kavel 9)

bouwen
woning

verleend

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreide procedure)

OV2018-0278 Wilgeman 1 wijziging gebruik ruimte verleend

Zaaknummer Adres Verleend/
geweigerd

BESLUITEN DRANK- EN HORECAVERGUNNING/EVENEMENTEN
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd

EV2018-0098 21-01-2019 Plein Oude 
Kerkplein Oerle

Evenement 
Apres Ski

verleend

MELDING UITWEG
Zaaknummer Verzonden aan melder Adres Geaccepteerd/geweigerd

13UIT00682 21-01-2019 Fossa 13 geaccepteerd

(\ BESTEMMINGSPLANNEN

(\ REGELGEVING

COLLECTIEVE FESTIVITEITEN 2019
In de beleidsregel 'Collectieve festiviteiten en bijbehorende geluidsvoorschriften' is 
vastgelegd dat het college van burgemeester en wethouders ieder jaar collectieve 
festiviteiten aanwijst. Op dagen die als collectieve festiviteit zijn aangewezen, 
hoeft een horeca-inrichting niet te voldoen aan de geluidsvoorschriften in het 
Activiteitenbesluit, maar om overmatige geluidshinder te voorkomen of te beper
ken kan het college aan collectieve festiviteiten geluidsvoorschriften verbinden.

Voor 2019 zijn de volgende collectieve festiviteiten aangewezen:
^ Carnaval (vrijdag t/m dinsdag);
^ Kermis d'Ekker en Oerle (zaterdag t/m dinsdag), alleen voor horeca gelegen 

direct binnen het kermisterrein;
^ Kermis Zeelst (vrijdag t/m dinsdag), alleen voor horeca gelegen direct binnen 

het kermisterrein;
^ Kermis Veldhoven-Dorp (vrijdag t/m dinsdag), alleen voor horeca gelegen direct 

binnen het kermisterrein;
^ Viering Koningsnacht (26 april);
^ Viering Koningsdag (27 april);
^ Kerstavond (24 december);
^ 1e kerstdag (25 december);
^ 2e kerstdag (26 december);
^ Viering Oud å Nieuw (nacht van 31 december 2019 op 1 januari 2020).

VRAGEN?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Mens en Omgeving. Stuur 
een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.

(\ VERKEERSBESLUITEN

* Ontwerp verkeersbesluit 'Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in 
de Fraterhof'.

^ Ontwerp verkeersbesluit 'Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in 
de Handwijzer'.

^ Ontwerp verkeersbesluit 'Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in 
de Evestraat'.

^ Ontwerp verkeersbesluit 'Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van 
elektrische voertuigen aan de Pietershoek'.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 'ZWEMBAD'
Dit bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een nieuw zwembad ter 
vervanging van het huidige zwembad op de locatie van de voormalige basisschool 
De Rank aan de Lijsterbesbeek - De Bussels.

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


