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Afvalkalender 2020 online
De digitale afvalkalender voor 2020 staat nu online. Hierop kunt u zien op welke dag het afval bij 
u wordt opgehaald.

Hebt u een oud exemplaar? Haal dan een nieuwe, 
want dan bent u weer helemaal bij.

Gemeenten/euws Veldhoven
Voor een inclusief en vitaal 
Veldhoven
De gemeente staat voor een inclusief Veldhoven. Daarin kunnen 
mensen meedoen, prettig leven en elkaar ontmoeten. Dat kun
nen we natuurlijk niet alleen voor elkaar krijgen. Gelukkig zijn er 
in Veldhoven tal van maatschappelijke organisaties die hieraan 
bijdragen.

Wij werken graag met hen samen. We ondersteunen hun activitei
ten en evenementen onder andere met geld. Voor 2020 verlenen 
we subsidie aan 133 maatschappelijke organisaties. In totaal gaat 
het om zo’n acht miljoen euro dat ten goede komt aan activiteiten 
voor onze inwoners.

Experimenteerruimte
Er is extra budget voor maatschappelijke organisaties die willen 
experimenteren met vernieuwende activiteiten. Vanuit de sub
sidieregeling ‘Vitale Samenleving’ is geld toegekend aan Samen 
Sportief, Nano Village en KBO Heikant-de Kelen.

Nieuwe activiteiten
Bewegen is belangrijk. Daarom richt de stichting Samen Sportief 
zich met project ‘Multisportief’ op jongvolwassenen voor wie het 
niet vanzelfsprekend is om aan beweegactiviteiten mee te doen. 
Stichting Nano Village verbindt met project ‘Smeltkroes’ interna
tionals en de Veldhovense gemeenschap met elkaar. Dat moet uit
sluiting en eenzaamheid bij de expats voorkomen. KBO Heikant-de 
Kelen wil de kloof tussen jongeren en ouderen in de wijk overbrug
gen. Ze richten een reparatiewerkplaats in waar jong en oud van 
elkaar leert: bijvoorbeeld hoe je een fietsband plakt en hoe een 
smartphone werkt.

Meer informatie
Kijk voor alle informatie over de experimenteerruimte op 
www.veldhoven.nl/subsidie-vitale-samenleving.

U vindt in uw persoonlijke afvalkalender de 
ophaaldata voor PMD (huishoudelijk verpak- 
kingsplastic, blikjes en drankkartons), GFT+E 
(groente-, fruit- en tuinafval en álle etensres
ten), restafval en papier. Ook is aangegeven 
wanneer de inzamelwagen voor KCA (klein 
chemisch afval) bij u in de buurt staat. U kunt 
uw afvalkalender bekijken, printen of downloa
den en toevoegen aan uw digitale agenda via 
www.veldhoven.nl/afvalkalender.

Klachten of vragen?
Is uw kliko niet geleegd? Of heeft u klachten of vra
gen over het ophalen van uw afval? Bel dan de af- 
valinzamelaar via telefoonnummer 0880 - 233 200.

Openingstijden gemeentehuis 
rond feestdagen
Rond de kerstdagen en eindejaar heeft het gemeentehuis aangepaste 
openingstijden. Een afspraak regelt u via www.veldhoven.nl/afspraak 
of telefonisch via het verkorte nummer 14 040.

* donderdag 19 december 09.00-15.30 uur
* dinsdag 24 december 09.00-17.00 uur.
^ woensdag 25 december (kerst) gesloten.
^ donderdag 26 december (kerst) gesloten.
^ vrijdag 27 december gesloten.
^ dinsdag 31 december (oudjaar) 09.00-17.00 uur.
^ woensdag 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten.
^ donderdag 2 januari 10.00-17.00 uur.
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Afvalcontainers hoogbouw
gaan ondergronds
Tussen 9 en 20 december gaat een aannemer ondergrondse restafvalcontainers plaatsen bij een 
aantal ‘hoogbouwlocaties’ ofwel flatgebouwen. Het gaat om zestien containers. In de toekomst 
worden alle bovengrondse afvalcontainers bij appartementencomplexen vervangen door onder
grondse containers.

te brengt de afvalcontainers ondergronds omdat 
dit zorgt voor een netter straatbeeld. Ook zijn de 
inworpopeningen van deze containers gemakke
lijker te gebruiken. Daarnaast zal er minder rom
mel en stankoverlast in de gebouwen zijn waar 
nu nog rolcontainers binnen staan.

December: eerste plaatsingsronde
De eerste ondergrondse afvalcontainers komen 
in de volgende straten: Handwijzer, Mariaoord, 
Valgaten, Mark, Reijenburg, Uilenburg, Roeren
maker, Wagenmaker, Dintel en Amer. Per dag 
worden gemiddeld 2-3 containers geplaatst. De 
reparatie van het straatwerk er om heen kan wat 
langer gaan duren. Dit alles kan voor kortduren
de verkeershinder zorgen.

Over afval-app’s
Er zijn ook afval-app’s die u kunt downloaden. 
De gemeente Veldhoven ondersteunt deze 
niet. Als u dergelijke app’s gebruikt, krijgt u 
mogelijk onjuiste gegevens. Daarom advise
ren wij u, alleen de online afvalkalender via 
www.veldhoven.nl/afvalkalender te gebruiken. Voorbeeld van de afvalkalender 2019

De nieuwe Seniorenwijzer is uit

Tot nu toe wordt het afval bij verschillende ap
partementen ingezameld in bovengrondse con
tainers of in inpandige rolcontainers. De gemeen-

Over het gebruik
Deze containers zijn bestemd voor gebruik door 
bewoners van appartementen. Zodra de con
tainers gebruiksklaar zijn, ontvangen de flatbe
woners een brief met een toegangspas van de 
gemeente. In de brief staat uitgelegd hoe de con
tainer met de toegangspas werkt. Als alles klaar 
is worden de oude containers weggehaald.

Onlangs is de tweede druk van de Veldhovense Seniorenwijzer verschenen. Deze papieren gids wijst 
u de weg naar veel diensten en dienstverleners in onze gemeente, op sociaal, financieel en medisch 
vlak. Het is een uitgave van de Seniorenraad Veldhoven.

U kunt op diverse locaties een gratis exemplaar 
ophalen: bibliotheek, gemeentehuis, SWOVE, 
Veldwijzer/BSR (gebouw De Parasol), gezond
heidscentrum Heikant, Sele, Immanuëlkerk 
en Christus Koning Kerk. En bij de volgende 
buurthuizen en ontmoetingscentra: Patronaat, 
Tweespan, D’n Uitwijk, Erikant, D’n Bond, D’ouw 
school, De Ligt, De Nieuwe Band.
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Afval goed gescheiden klaarzetten Laatste lediging bladkorven
Weet u niet zeker in welke bak u afval moet weggooien? Kijk op www.afvalscheidingswiizer.nl.

Foto: Martily Media

* Doe alleen PMD (huishoudelijk verpakkings- 
plastic, blikjes en drankkartons) in de PMD-zak. 
De ophaaldienst neemt PMD-zakken met ander 
afval - zoals piepschuim of luiers - niet mee. 
Piepschuim en luiers horen in de grijze restaf- 
valbak. Als zakken blijven liggen gaan ze kapot. 
Dit veroorzaakt zwerfvuil en ongedierte. U kunt 
dit voorkomen door uw afval op de juiste ma
nier te scheiden.

^ Alle etensresten en kliekjes, inclusief graten en 
botjes, horen in de groene bak. Veel mensen 
doen etensresten nog in de grijze restafvalbak, 
maar deze bak wordt maar eens per vier weken 
geleegd. Dit kan zorgen voor stankoverlast en 
ongedierte. Alle groente-, fruit- en tuinafval en 
álle etensresten horen in de groene afvalbak.

Afval klaarzetten
U mag uw kliko’s al op de avond vóór de ophaaldag vanaf 20.00 uur klaarzetten. PMD-zakken mag 
u pas op de ophaaldag (vanaf 7.30 uur) buitenzetten of aan de kroonringen hangen. PMD-zakken 
die de avond of zelfs dagen vóór de ophaaldag al aan de straat worden gezet, kunnen kapot gaan. 
Dit veroorzaakt zwerfvuil en ongedierte. U helpt toch ook mee om uw buurt netjes te houden? 
Bedankt voor uw medewerking!

Aangepaste dienstregeling Taxbus 
met feestdagen

In de week van 16 december worden de bladkorven voor de laat
ste keer leeggemaakt. Daarna kunnen de bladkorven weer naar 
de opslag.

Rond half december hebben de bomen meestal al hun blad laten 
vallen. Het heeft dus weinig nut om de bladkorven langer te laten 
staan. Daarom ruimen we de bladkorven voor de kerstdagen op.

Bedankt!
Iedereen die heeft meegeholpen om het herfstblad op te 
ruimen: heel hartelijk bedankt voor uw medewerking!
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Openingstijden milieustraat 
rond feestdagen

Wilt u tijdens de feestdagen gebruik maken van de Taxbus? De dienstverlening is dan aangepast. 
Reserveer dus tijdig uw ritten. Dit geldt ook voor vaste ritten.

Rond de kerstdagen en eindejaar heeft de milieustraat aangepaste 
openingstijden.

Kerstdagen
Tijdens de Kerstdagen op pad? Reserveer uw 
ritten vóór zondag 22 december 2019, 16.00 uur. 
Reserveert u later, dan is de kans groter dat uw 
rit niet helemaal volgens uw wens gepland kan 
worden.

TAXBUS
Vervoer van deur tot deur

^ dinsdag 24 december 13.00-16.00 uur.
^ woensdag 25 december (1e kerstdag) gesloten. 
^ donderdag 26 december (2e kerstdag) gesloten. 
* dinsdag 31 december 13.00-16.00 uur.
^ woensdag 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten.

Oud en nieuw
Op oudejaarsavond, dinsdag 31 december 2019, 
worden de laatste reguliere Taxbusritten om 
22.15 uur uur gereden. Voor rolstoelgebonden 
klanten wordt een uitzondering gemaakt, om
dat zij doorgaans geen alternatieve vervoersmo
gelijkheden hebben. Zij kunnen wel tijdens de 
nieuwjaarsnacht worden vervoerd.

Voorwaarden voor rolstoelgebonden klanten:
^ Reserveer uw rit vóór zaterdag 28 december 

2019, 16.00 uur via de reserveringslijn van Tax
bus 0800 0234 795.

^ De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. 
Vanwege de beperkte beschikbaarheid kan het 
voorkomen dat klanten niet helemaal op het 
gewenste tijdstip worden vervoerd.

^ In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maxi
maal één sociaal of medisch begeleider meerei
zen.

Vaste ritten
Let op! Vaste ritten op officiële feestdagen wor
den uit de planning verwijderd. Wilt u uw vaste 
rit ook op eerste of tweede kerstdag of op nieuw
jaarsdag maken? Geef dit dan apart en tijdig door! Foto: Martily Media

Wijziging afvalinzameling
In verband met de feestdagen wijzigen de ophaaldagen van het huisvuil en oud papier. 
De ophaaldienst verschuift zoals hieronder aangegeven. Tip: op uw persoonlijke afval- 
kalender staan ook de juiste ophaaldagen.

Eerste kerstdag woensdag 25 december
De ophaaldienst in de wijken Heikant en De 
Polders (GFT+E en PMD) en Heikant-Oost en 
De Polders (restafval) verschuift naar zater
dag 21 december.

Tweede kerstdag donderdag 
26 december
De ophaaldienst in de wijken Zeelst en 
Meerveldhoven (GFT+E en PMD) en Meer- 
veldhoven (restafval) verschuift naar zater
dag 28 december.

Oud papier
De ophaaldienst verschuift naar donderdag 
19 december in het gebied Pegbroeken.

Nieuwjaarsdag woensdag 1 januari
De ophaaldienst in de wijken Heikant en 
De Polders (PMD) verschuift naar zaterdag 
4 januari.

De containers en PMD-zakken moeten op 
de ophaaldag om 07.30 uur buiten staan.

.
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Gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 december in de raadzaal van het ge
meentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze besluitvormende vergadering is open
baar 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
* Derde bestuursrapportage 2019

Met de bestuursrapportage informeert het college de raad op programmaniveau 
over de afwijkingen die zich in het derde deel van 2019 hebben voorgedaan verge
leken met de begroting. De derde bestuursrapportage geeft een positieve financi- 
ele bijstelling voor 2019.

* 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.

* Vaststellen verordening tot wijziging van de Verordening Stimuleringsle- 
ning ‘Langer thuis wonen’, ‘Duurzaam maken’, en ‘Asbestsanering’ gemeen
te Veldhoven 2020
De gemeente Veldhoven gaat per 1 januari 2020 startersleningen en stimulerings- 
leningen verstrekken aan aanvragers. De raad heeft hiervoor op 2 juli 2019 budget 
vrijgemaakt en op 17 september 2019 twee verordeningen vastgesteld. Bij een na
dere afstemming met SVn, de stichting die de leningen voor de gemeente Veldho
ven uitvoert, is gebleken dat nog twee kleine, technische aanpassingen nodig zijn 
in de Verordening.

« 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.

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 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.

HOORZITTING

Hoorzittingen Commissie voor de bezwaarschriften
De Commissie voor de bezwaarschriften houdt op dinsdag 17 december 2019 de 
volgende openbare hoorzitting.

19.30 uur: Hoorzitting over een bezwaarschrift tegen het collegebesluit waar
bij de activiteiten van Stichting Educatief Centrum De Parasol na het school
jaar 2019-2020 niet meer worden gesubsidieerd en als gevolg daarvan de sub
sidieaanvraag voor 2020 deels is geweigerd.

De commissie hoort de indiener van het bezwaarschrift, eventuele andere be
langhebbenden en het gemeentebestuur in elkaars aanwezigheid. De zitting vindt 
plaats in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Voor inlichtingen over deze 
zaak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie, tijdens kan
tooruren 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 maandag 16 december door 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.

OMGEVINGSZAKEN

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Ingediend Adres Voor
OV2019-0332 27-11-2019 De Speldenmaker 25 plaatsen raamkozijn

OV2019-0333 28-11-2019 Burgemeester van 
Hoofflaan 12B

plaatsen nieuw kozijn 
of veranderen kozijn/ 
gevelpaneel

OV2019-0334 29-11-2019 De Huysacker57 uitbreiden woning

OV2019-0335 29-11-2019 Kruisstraat 21 bouwen kelder

OV2019-0336 30-11-2019 Broekweg 4-6 aanpassen dakopbouw

02-12-2019 Zandhei 25 plaatsen dakkapel

OMGEVINGSZAKEN

Melding uitwegen
Zaaknummer Verzonden 

aan melder
Adres Geaccepteerd/

geweigerd
MI2019-007 25-11-2019 Habraken 1643 H geaccepteerd

MI2019-015 03-12-2019 Hoogepat 39 geaccepteerd

MI2019-010 19-11-2019 Stropersberg 2 geweigerd

OV2019-0337
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(\ VERKEERSBESLUIT

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2019-0239 02-12-2019 Poorthoeve 6 bouwen

woonhuis
verleend

OV2019-0260 28-11-2019 Zandoerleseweg
42A

bouwen
woonhuis

verleend

OV2019-0310 28-11-2019 Zittardsestraat 21 uitbouwen
woning

verleend

OV2019-0316 28-11-2019 Potakkerstraat 5 plaatsen
nokverhoging

verleend

OV2019-0330 28-11-2019 Leuskenhei51 
t/m 57

plaatsen erf- 
afscheiding

verleend

Besluiten Drank- en Horecawet en evenementen
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
EV2019-0122 03-12-2019 Zeelst, Blaarthemseweg, Zilst Mert 

de Heuvel, Kruisstraat 2020
verleend

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

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het laden van 
elektrische voertuigen aan De Run 4400’.

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het laden van 
elektrische voertuigen aan De Run 5100’.

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het laden van 
elektrische voertuigen aan de Mark’.

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Instellen tijdelijke parkeerverboden Smidsvuurke’.

(\ ANTERIEURE EXPLOITATIEOVEREENKOMST

* Overeenkomst over de ontwikkeling van Oude Kerkstraat 35 en Grote Aard 31-33.

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

centrum voor 
ţ' jeugd en gezin 1

veldhoven

Vragen over opvoeden?

Mijn dochter 
appt de hele dag
Hoe maak ik afspraken?

Bij twijfel gewoon 
even bellen:

(of mailen naar info@cjgveldhoven.nl)

258 41 13


