
Woensdag 18 december » 2019

Gemeenten/euws Veldhoven

Nieuwjaarsontmoeting 2020
Donderdag 9 januari 2020, 19.30 - 22.00 uur in Theater de Schalm

Samen in balans
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Organisatie:
(Museum 't Oude Slot 
De Bibliotheek Veldhoven 
Theater de Schalm 
Veldhovens Ondernemers Contact 
Muzieksoiiool Art4U 
Gemeente Veld hoven

Meer informatie: Ē3 gemeente@veldhoven.nl - ^o14 040

19.30 uur
Inloop gasten

20.00 uur
Offici eel programma in de grote zaal

21.00 - 22.00 uur
Informeel programma in de foyer

We bieden onze gasten drie consumpti es 
aan. Vanan 18.00 uur kunt u gratis parkeren 
in pakkeergarage ‘Geer'.

www.rmuseomoudeslot.nl 
www.bibliotheekveldhoven.nl 
www.deschalm.com
nvww.nrlnrovermondernemrrscontact.nl 
w ww.art4u - keu n st^ducatie.nl 
www.veldhovm.nl

Openingstijden 
gemeentehuis rond 
feestdagen
Rond de kerstdagen en eindejaar heeft het ge
meentehuis aangepaste openingstijden. Een af
spraak 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.

Openingstijden 
milieustraat rond 
feestdagen
Rond de kerstdagen en eindejaar heeft de milieu
straat aangepaste openingstijden.

* 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.

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 per
soonlijke afvalkalender 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 Meer- 
veldhoven (GFT+E en PMD) en Meerveldho- 
ven (restafval) verschuift naar zaterdag 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 ja
nuari.

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

ļĮ í^entehļjis

Collectieve zorgverzekering
Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft 
voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorg
verzekering afgesloten bij VGZ en CZ. Met deze collectieve zorg
verzekering krijgt u een basisverzekering en een uitgebreide 
aanvullende verzekering. U kunt kiezen uit de twee genoemde 
verzekeraars en drie pakketten. De gemeente betaalt mee aan 
de premie. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Voorwaarden
Om gebruik te kunnen maken van 
de collectieve zorgverzekering moet 
uw inkomen lager zijn dan 1200Zo van 
de voor u geldende bijstandsnorm. 
Daarnaast mag u geen betalingsach
terstand van de premie hebben, ten
zij een regeling is getroffen. Ook heeft 
u niet meer spaargeld of vermogen 
dan u voor de bijstand mag hebben. 
Bent u nog niet verzekerd bij VGZ of 
CZ, stap dan vóór 1 januari 2020 over 
naar een van deze zorgverzekeraars.

ezond
verzekerd.nl

Bekijk je voordeel op

www.gezondverzekerd.nl

Eerlijk over je ID.
Daar kom je verder mee.
Jouw eigen ID uitlenen of vervalsen of het ID van 
iemand anders lenen? Elke vorm van ID-fraude 
kan de volgende consequenties hebben:
^ 2 jaar je paspoort kwijt (dus voorlopig geen 

verre reis);
^ of een geldboete (daar gaat je spaargeld).

Hoe eerlijk ben jij?

Kijkvoor meer info op eerlijkoverjelD.nl

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de voorwaarden en 
de pakketten? Kijk dan op www.gezondverzekerd.nl/veldhoven. 
Op deze website kunt u tot en met 31 december aanstaande een 
collectieve zorgverzekering aanvragen voor het jaar 2020.

Wilt u uw woning verduurzamen?
Dan is het belangrijk om te weten waar de warmte weglekt uit 
uw huis. Bijvoorbeeld als gevolg van tocht of door slecht ge
ïsoleerde muren. Widjaj en Cas van Veldhoven Duurzaam kun
nen dat met hun nieuwe warmtebeeldcamera voor u in beeld 
brengen. Deze getrainde adviseurs ontvingen de camera vo
rige week uit handen van duurzaamheidswethouder Jeroen 
Rooijakkers. Ze gaan er meteen mee aan de slag. “Deze vrijwil
ligers benutten hun vrije tijd om andere Veldhovenaren te hel
pen bij het toekomstbestendig maken van hun woning. Dat is 
een groot compliment waard!”, aldus de wethouder. Meer info: 
https://veldhovenduurzaam.nl/pagina/warmteverlies-analyse.

Widjaj en Cas krijgen de doos met de warmtecamera van wethouder 
Jeroen Rooijakkers. Foto: Martily Media

Landelijke naturalisatiedag
Maandag 16 december was het de landelijke naturalisatiedag. 
Met de viering van deze dag staan we tijdens een feestelijke bij
eenkomst stil bij het Nederlandse staatburgerschap. Voor deze 
besloten ceremonie waren alle mensen die in Veldhoven wonen 
en het afgelopen jaar Nederlander zijn geworden uitgenodigd.

Ook waren personen uitgenodigd die door 
het ophalen van hun besluit de Neder
landse nationaliteit gaan krijgen. Zij zitten 
dus nog in een aanvraagprocedure. Afge
lopen jaar hebben 59 personen van ver
schillende nationaliteiten in Veldhoven de 
Nederlandse nationaliteit gekregen door 
het indienen van een aanvraag hiervoor. 
Zij kwamen onder andere uit Zuid-Afrika, 
Somalië, Burundi en Groot-Brittannië.
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Een filmpje over de 
aankomst bij het 

gemeentehuis staat 
op Youtube:

https://youtu.be/
Lrdj1q4mDn8
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“Het is fijn om een hecht korps te hebben. Een groep vrijwilligers die dit werk er gewoon bij doet; belangeloos 
en voor hun medemens. En vaak onder moeilijke omstandigheden. Dat vraagt om maatschappelijke 
betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel, enthousiasme en verbondenheid met elkaar. De onderlinge 
sfeer is een van jullie grote krachten. Ik heb enorme waardering voor jullie lef en inzet!”

Burgemeester Delhez

Geïnspireerd? De brandweerpost Veldhoven zoekt vrijwilligers. www.brandweer.nl/brabant-zuidoost.

Op de foto van links naar rechts: burgemeester Marcel Delhez, Herman Keijsers (55), Twan Smets (49), John van Rhee (47), Theo Hendriks (57), 
Willem Smits (49), Rob Iding (44), Martin Schlaghecke (46), Wilbert Timmermans (46), Johan Dekker (55), Henry Waterschoot (56). Foto: Martily Media

Foto: Martily Media

De brandweer-

Koninklijke Onderscheidingen 
voor brandweervrijwilligers

vrijwilligers dachten op 
oefening te komen. 

Dat liep even anders.

Maar liefst tien Koninklijke Onderscheidingen reikte burge
meester Marcel Delhez donderdag 12 december uit aan leden 
van de vrijwillige brandweer van de Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost. De brandweermannen waren onder het mom van

een brandweeroefening gelokt naar het gemeentehuis. 
Daar wachtte hen een grote verrassing. Tien leden werden 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en kregen 
de versierselen die daarbij horen opgespeld.

Het brandweervak zit de familie Iding in het 
bloed. Zijn vader was ook brandweerman en 
zijn dochter is lid van de jeugdbrandweer. “Ik 
had echt géén idee dat dit op stapel stond. 
Achteraf gezien... mijn dochter zei dat ik me 
nodig eens moest scheren, dat mijn baard 
zo prikte.! Zij zat in het complot en wilde 
dat ik netjes voor de dag kwam!” Over het 
brandweerman zijn: “Het redden van iemand 
geeft een onbeschrijfelijke kick, dat geeft zó 
veel voldoening. Maar we maken natuurlijk 
ook droevige dingen mee en die verwerken we 
met elkaar. De saamhorigheid in het team is 
heel groot. Ik zeg wel eens dat ik drie families 
heb; mijn eigen familie, mijn schoonfamilie én 
mijn brandweerfamilie. En donderdagavond? 
Het was in een woord prachtig!” Rob Iding

Waar het me vroeger om actie en sensatie 
ging, krijg ik nu vooral persoonlijke 
voldoening als ik iemand heb kunnen 
helpen of redden. Bijvoorbeeld als we 
iemand uit een auto knippen en uit een 
benarde positie bevrijden. Dat voelt al als 
waardering. De Koninklijke Onderscheiding 
benadrukt dat nog eens extra. En wat 
mij betreft gaat die waardering ook naar 
mijn partner en familie. Want zonder hun 
praktische steun, ondanks de zorgen die ze 
zich weleens maken, zou ik het niet zo lang 
volgehouden hebben.”

Herman Keijsers
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Officiële Bekendmakingen

MILIEUZAKEN

Besluit opleggen van maatwerkvoorschriften art. 8.42 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben vastgesteld 
tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond van artikel 8.42 Wet milieu
beheer juncto artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit. Het besluit betreft het toe
staan van hogere grenswaarden voor maximale geluidsniveaus in de nachtperiode 
en het beperken van de bedrijfstijd in de nachtperiode voor autobedrijf met tank
station W. Versantvoort BV, gelegen aan de Kruisstraat 86 in Veldhoven.

Het besluit en de hierbij behorende stukken zijn vanaf 19 december 2019 zes we
ken ter inzage beschikbaar. U kunt hiervoor contact opnemen met de adminis
tratie van het cluster Vergunningen van de afdeling M&O. Stuur een e-mail naar 
omgevingsloket@veldhoven.nl of bel het verkorte telefoonnummer 14 040.

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan vergunninghouder is verzon
den kan iedereen die rechtstreeks in zijn belang is getroffen hiertegen bezwaar 
indienen.

Het besluit treedt na afloop van de bezwarentermijn in werking, tenzij voor deze 
datum bezwaar is ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In 
dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dit verzoek is beslist.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders van Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Het verzoek om 
voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch.

Voor informatie daarover kunt u contact opnemen met de afdeling Mens en Omge
ving. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl onder vermelding van 
behandelnummer MM2018-042 of bel het verkorte telefoonnummer 14 040.

Naam inrichting Adres Voor Verstuurd 
naar aanvrager

Versantvoort BV Kruisstraat 86 besluit maatwerkvoor 02-12-2019
schriften voor het aspect
geluid

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 OMGEVINGSZAKEN

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Ingediend Adres Voor
OV2019-0338 04-12-2019 Korte Kruisweg 37 uitbouwen woonkamer

OV2019-0339 04-12-2019 Dorpstraat 19 plaatsen dakopbouw

OV2019-0340 05-12-2019 Nieuwstraat 18 verbouwen woning

OV2019-0341 06-12-2019 Wintelresedijk 51 vervangen hoofd
gebouw

OV2019-0342 06-12-2019 Dreef 49 plaatsen dakopbouw

OV2019-0343 07-12-2019 Herikbeek 2 plaatsen dakkapel

OV2019-0344 09-12-2019 Kavels 122 t/m 127 
(G 4734) Huysackers

bouwen 6 woningen

OV2019-0345 10-12-2019 Meiveld 165 vervangen handels
reclame

OV2019-0348 11-12-2019 Banstraat 25 315 plaatsen led tekst

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Zaaknummer Adres Voor Nieuwe uiterste 

beslisdatum

OV2019-0264 Pleintjes 72-74 en 80-88 plaatsen schei
dingswanden

24-01-2020

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Voor Verleend/
geweigerd

OV2019-0305 04-12-2019 Nieuwe Kerk
straat (H 1205)

kappen boom verleend

OV2019-0329 04-12-2019 De Run 3114 vervangen be
staand hekwerk

verleend

OV2019-0331 10-12-2019 Kapelstraat- 
Zuid 48

aanvragen
opbouw

verleend

OV2019-0333 10-12-2019 Burgemeester 
van Hoofflaan 
12B

wijzigen gevel 
en bevestigen 
reclame

verleend

OV2019-0340 10-12-2019 Nieuwstraat 18 verbouwen
woning

verleend

Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Zaaknummer Adres Voor
OV2019-0318 Sele 1 t/m 63 brandveilig gebruik

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 
jeugd en gezin ^
veldhoven

Vragen over opvoeden?

Mijn kind is stil 
na onze scheiding
Hoe kom ik weer in gesprek?

Bij twijfel gewoon 
even bellen:

(of mailen naar info@cjgveldhoven.nl)

- 258 41 13340


