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De (digitale) aanslag 
gemeentebelastingen 
2019 komt eraan!

Inbreng inwoners 
voor nieuw zwembad
De gemeente Veldhoven gaat een duurzaam en openbaar zwem
bad bouwen. Het zwembad komt tegen de oude locatie en de 
sporthal aan te liggen in het Burgemeester Elsenpark. Het huidige 
zwembad Den Ekkerman blijft open totdat het nieuwe bad gereed 
is. Dit is waarschijnlijk in 2021.

Gemeentenieuws Veldhoven

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

Vorig jaar kon iedere Veldhovenaar meepraten en meedenken over 
voorkeuren, ideeën en eventuele zorgen over het nieuw te bouwen 
zwembad en het gebied er omheen. Ruim 200 mensen kwamen 
langs in sporthal Den Ekkerman. Dat leverde veel informatie op en 
deze is nu opgenomen in de eisen waaraan het nieuwe zwembad 
moet voldoen.

PROGRAMMA VAN EISEN
Het opstellen van een programma van eisen is nodig om de nieuw
bouw van het zwembad goed te kunnen aanbesteden. Wensen 
en meningen zijn uiteenlopend, maar de grote lijn heeft een plek 
gekregen in het programma van eisen, dat naar vijf geselecteerde 
marktpartijen is gestuurd. Deze partijen maken een ontwerp dat 
op meerdere punten bekeken gaat worden door diverse commis
sies. In deze commissies zitten ook gebruikers en omwonenden 
van het zwembad.

Foto: Defensie

Sectie Claims Ministerie van Telefoonnummer
Defensie, Postbus 90004 030-21 80 444
3509 AA Utrecht E-mail: JVDclaims@mindef.nl

Militaire oefening

Eind februari verstuurt de gemeente Veldhoven de jaarlijkse aanslag gemeentebelastingen. Ieder
een die zich hiervoor vóór 1 februari heeft aangemeld bij MijnOverheid ontvangt de aanslag alleen 
digitaal in de Berichtenbox. Wist u dat u kunt instellen dat u een e-mail ontvangt om u hierop te 
attenderen?

Alleen als u dat in de Berichten- 
box in MijnOverheid hebt inge
steld, ontvangt u een e-mail die 
u laat weten dat er een aanslag 
klaar staat. Dus stel uw Berich- 
tenbox goed in, zodat u deze 
niet mist.

INSTELLINGEN
BERICHTENBOX AANPASSEN
* Log in op MijnOverheid met 

uw DigiD.
* Kies in de Berichtenbox bij In

stellingen de rubriek Meldin
gen. Zet 'Melding bij een 
nieuw bericht in de Berichten- 
box' op AAN. U ontvangt dan 
e-mails als er nieuwe berich
ten in uw Berichtenbox staan.

* Zet ook 'Herinneringen van 
nog niet gelezen berichten in 
de Berichtenbox' op AAN.

* Controleer of het door u inge
voerde e-mailadres nog klopt.

Van 25 februari tot en met 1 maart 2019 vindt er een militaire oefening plaats in en rond onze 
gemeente.

De oefening wordt gehouden 
in het kader van de training 
militaire verkenners Konink
lijke Landmacht. In de praktijk 
houdt dit in dat de militairen 
verkenningsopdrachten moeten 
uitvoeren, zowel bereden als te 
voet. Ze verplaatsen zich over 
bestaande wegen en paden.

ENTREE ZWEMBAD
De entree van het 

zwembad komt aan de 
zijde van het Burgemeester 

Elsenpark te liggen. Daardoor 
is er minder (parkeer)overlast 

voor de omgeving en is er een 
goede verbinding met het 

Citycentrum.

UITSTRALING
We vragen de 

marktpartijen een 
zwembad te ontwer

pen met een duur
zame uitstraling.

RELATIE 
MET 

SPORTHAL
Er is een verbinding 
tussen zwembad en 
sporthal als verzoek 

opgenomen. De 
uitwerking wordt 

meegewogen in de 
beoordeling van 

de plannen.

VORMGEVING
In de beoordeling 

van de plannen wegen 
we mee of de marktpartij 

erin geslaagd is een 
ontwerp te maken waarbij: 

4 het gebouw aan de 
westzijde (langs de 

bebouwing) lager is dan aan 
de parkzijde; en 
* het zwembad 

gedeeltelijk verdiept is 
(net als het huidige 

zwembad).

LIGGING
Om het 

zwembad op 
de nieuwe plek te 

kunnen bouwen, is 
een nieuw bestem

mingsplan nodig. Een 
dergelijk plan beschrijft 
wat in het plangebied 
wel of niet mag, onder 
welke voorwaarden, en 
welke functie de bebou

wing mag hebben. In het ontwerp bestemmingsplan 
is het gebied waarbinnen het zwembad mag 

worden gebouwd zowel aan de west- als 
aan de zuidzijde verder van de wo

ningen af geschoven.

Het ontwerpbestemmingplan ligt tot en met 14 maart ter 
inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis aan 
het Meiveld 1 in Veldhoven. Het is ook te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl en www.veldhoven.nl. zoekwoord 
'zwembad'. In deze periode kan iedereen een schriftelijke 
of mondelinge zienswijze geven. In de zienswijze moet 
duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het 
ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft.

NIEUW: DE 
BERICHTENBOX APP
Post van de overheid kunt 
u ook op uw smartphone 
ontvangen via de Berich- 
tenbox app. Daarmee ziet 
u berichten minder snel 
over het hoofd. De app is 
geschikt voor iOS (Apple) 
en Android en geeft een 
seintje als er post is. U kunt 
dan met een pincode inlog
gen en uw berichten lezen, 
zonder dat u de website van 
MijnOverheid hoeft te ope
nen. De app kan berichten 
ook doorsturen naar een 
ander e-mailadres.

VOORKOM PROBLEMEN. 
REGEL AUTOMATISCHE 
INCASSO
Via automatische incasso kunt 
u uw aanslag in maximaal tien 
termijnen betalen. U hoeft dan 
zelf geen betaaltermijnen in de 
gaten te houden, de betaling 
gaat vanzelf. Om dit te regelen 
hebt u een machtigingskaart 
nodig. Kiest u niet voor auto
matische incasso? Dan kunt u 
binnen MijnOverheid de aan
slag ook met iDEAL betalen.

Afbeelding: MijnOverheid

MACHTIGINGSKAART 
AUTOMATISCHE 
INCASSO AANVRAGEN
Vraag een machtigingskaart 
aan via
gemeente@veldhoven.nl 
(zet in de onderwerpregel 
'machtigingskaart aanvra
gen') of bel hiervoor te
lefoonnummer 14 040. U 
kunt een machtigingskaart 
ook ophalen bij de receptie 
van het gemeentehuis.
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Gemeente en politie handhaven op gebruik speelplekken
Speelplekken hou je schoon en veilig
Kinderen en jongeren moeten veilig buiten kunnen spelen, sporten en ontmoeten. Dit hoort bij op
groeien. Openbare speelplekken voor de jeugd (zoals speeltuintjes en speelweiden, breedtesport- 
terreinen of voetbalkooien) moeten daarom veilig, schoon en vertrouwd zijn. Gemeente en politie 
zien er op toe dat de plekken ook schoon en veilig blijven. Maar dat kunnen ze niet alleen.

Soms worden openbare speel
plekken in de avonduren en 's 
nachts gebruikt als ontmoe
tingsplek voor jeugd. Dan blijft 
er helaas vaak rommel achter 
en zien we dat er schade is ver
oorzaakt. Op de speelplekken 
vinden we bijvoorbeeld blikjes, 
glas of zelfs (verpakkingsmate
riaal van) drugs, en zien we ver
nielingen aan speeltoestellen. 
Dit is gevaarlijk, geeft overlast, 
en ontsiert het straatbeeld. Het 
geeft ouders en kinderen een 
onveilig gevoel en schrikt af om 
overdag gebruik te maken van 
deze openbare voorzieningen.

PREVENTIE
Gemeente en politie willen de 
overlast liever voorkomen dan

erop handhaven. Daarom gaan 
ze graag in gesprek met jon
geren en/of hun ouders. Met 
elkaar kan duidelijk worden 
wat geschikte plekken zijn om 
('s avonds) te hangen en elkaar 
buiten te ontmoeten, en wat 
eventuele spelregels zijn. Uiter
aard geldt altijd 'hangen mag, 
overlast geven niet', dus ruim 
rommel op, voorkom geluids
overlast en houdt rekening met 
de omgeving.

HANDHAVEN
Toch constateren politie en 
boa's van de gemeente dat er 
overlast is doordat jongeren 's 
avonds bij speelplekken han
gen. Dit is in strijd met de re
gels die de gemeente heeft om

de openbare ruimte veilig, net 
en vertrouwd te houden. In de 
Algemene plaatselijke verorde
ning (Apv) staat dat het verbo
den is om je na zonsondergang 
en voor zonsopgang op te hou
den ^ hangen) bij of in speel
tuinen, speelweiden en andere 
speelvoorzieningen en kinder
boerderijen. Deze regel geldt in 
heel Veldhoven. De gemeente 
en de politie kunnen dus hand
haven op een overtreding van 
deze regel.

Als minderjarige kinderen in 
overtreding zijn, worden ook 
altijd de ouders op de hoogte 
gesteld van de overtreding en 
gevolgen. Daarbij wordt aan de 
ouders gevraagd om toe te zien 
op het naleven van regels.

ARTIKEL 461
Bepaalde plekken zijn altijd 
verboden als je geen gegronde 
reden hebt om er te zijn. Deze 
plekken zijn vaak aangeduid 
met een artikel 461 -bordje: 
verboden toegang voor onbe
voegden. Denk bijvoorbeeld 
aan de Kempen Campus, 
schoolpleinen en privéterrei- 
nen. Ook hier leidt overtreding 
tot boetes of een afdoening 
door bureau Halt.
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Voorbereidingen gaan van start

Facelift diverse plekken in Veldhoven
Dit jaar staan herinrichtingsprojecten in de planning voor Mariaplein, Hoogepat/Djept-Zuid en Bos- 
sebaan-entree Citycentrum. Daarmee willen we zorgen voor een prettige woon- en leefomgeving 
voor onze inwoners. Volgende week gaan de voorbereidingen van start met het kappen van bomen. 
Zo kunnen de aannemers later dit jaar vlot en goed doorwerken. Er wordt gekapt tussen 21 februari 
en 15 maart, vóór de start van het broedseizoen.

We zijn trots op de groene uit
straling van Veldhoven. We 
begrijpen dat het kappen van 
bomen dan tegenstrijdig lijkt. 
Maar als we een gebied willen 
opknappen kan het vaak niet 
anders. Daarom is ons uitgangs
punt: als wordt gekapt, komt er 
ook nieuw groen voor terug, 
in de vorm van groenstroken, 
bomen en/of struiken. Beplan
ting maakt straten en pleinen 
immers mooier. Door de kli
maatverandering wordt de ver
koeling die bomen bieden, ook 
steeds belangrijker.

DE PROJECTEN OP EEN RIJ
* Het Mariaplein krijgt een 

nieuwe indeling van de par
keervakken, nieuwe bomen 
en groenstroken.

* Onder het nieuwe wegdek 
van Hoogepat/Djept-Zuid 
komt bufferruimte voor het 
opvangen van regenwater. 
Wegversmallingen dienen om 
de snelheid van het verkeer te 
remmen en in groenstroken 
langs de straat worden nieu-

we bomen geplant.
* De Bossebaan-entree van het 

Citycentrum krijgt een opfris
beurt. De nieuwe inrichting is 
in dezelfde stijl als aan de 
noordkant van het centrum. 

De direct omwonenden van deze 
projecten zijn via bewonersbrie- 
ven geïnformeerd over de plan
ning van de werkzaamheden.

BROEDSEIZOEN
Het broedseizoen duurt officieel 
van 15 maart tot 15 juli. In deze 
periode is het wettelijk verboden 
om broedende vogels en hun 
nesten te verstoren. Dan mogen 
er dus ook geen bomen worden

gekapt. Maar juist in die periode 
starten de projecten die we dit 
jaar willen afronden. Daarom 
kappen we de bomen zo vroeg 
mogelijk. Zo voorkomen we ver
traging in de uitvoering.

CONTACT
Heeft u vragen naar aanleiding 
van dit artikel? Neem dan contact 
met ons. Stuur een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl (zet in 
de onderwerpregel de naam van 
het project waar u vragen over 
heeft). U kunt ons ook bellen. 
Het Klant Contact Centrum is 
bereikbaar via het algemene te
lefoonnummer 14 040.

Het Mariaplein is een van de plekken die dit jaar een opknapbeurt krijgt

Uniek Sporten: sport- 
aanbod voor iedereen
Sporten en bewegen is belangrijk. Voor een bete
re gezondheid, een beter humeur en om nieuwe 
mensen te leren kennen. Ook voor mensen met een beperking. 
Daarom is er Uniek Sporten: voor een toegankelijker, laagdrem- 
peliger en aantrekkelijker sportaanbod voor iedereen.

UNIEK

Via Uniek Sporten werkt de ge
meente Veldhoven samen met 
vele verenigingen, zorginstel
lingen en organisaties om het 
aanbod van en de vraag naar 
passende sporten in de regio 
beter op elkaar af te stemmen. 
Zodat ook mensen met een 
chronische ziekte of een licha
melijke of geestelijke beperking 
gemakkelijker kunnen sporten.

AANBOD
In Veldhoven is het nu al mogelijk 
om deel te nemen aan bijvoor
beeld rolstoeltennis, aangepast 
judo, paardrijden voor mensen 
met een beperking of walking

footbal voor 60-plussers. In 
2019 gaan we Uniek Sporten 
verder op de kaart zetten in de 
gemeente en in de regio. Onder 
andere tijdens evenementen zo
als het Beach Event Veldhoven. 
Daar vindt dit jaar het Brabants 
Kampioenschap G-Beach Soccer 
plaats.

NEEM CONTACT MET ONS OP!
Wilt u een initiatief ontwikkelen? 
Of hebt u een goed idee? Kijk 
voor meer informatie over Uniek 
Sporten op www.unieksporten.nl. 
Daar vindt u ook de contactge
gevens van de Coördinator aan
gepast sporten.

28 februari Evoluon Eindhoven, aanvang 18.30 uur

Informatiebijeenkomst 
toekomst Eindhoven Airport
Proefcasus Eindhoven Airport houdt donderdagavond 28 februari 
een publieke bijeenkomst over de toekomst en rol van Eindhoven 
Airport vanaf 2020. Op deze bijenkomst worde de resultaten van 
de onderzoeken gedeeld en toegelicht. Iedereen is welkom om 
mee te praten, vragen te stellen en zijn of haar mening te geven. 
De avond begint om 18.30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur.

WAT IS DE PROEFCASUS? PľOeftaSJS
Proefcasus Eindhoven Airport is Eindhoven Airport
opgezet om omwonenden, be
langengroeperingen, overheden en bedrijven te betrekken bij een 
op te stellen advies over de positie van Eindhoven Airport na 2020. 
Een team onder leiding van oud-staatsecretaris Pieter van Geel 
verzamelt zo veel mogelijk objectieve informatie over de invloed 
van de luchthaven op het milieu, de effecten op de gezondheid en 
de gevolgen voor de economische ontwikkeling in de regio. Ook 
de meningen van alle belanghebbenden worden meegewogen. 
Op de website www.proefcasus-eindhovenairport.nl kunt u meer 
lezen over de organisatie en aanpak en de resultaten tot nog toe.

AANMELDEN
Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven via de 
aanmeldpagina op de website www.proefcasus-eindhovenairport.nl.

Start herstel park Vogelzang
Dit voorjaar wordt park Vogel
zang opnieuw aangeplant. Vo
rig jaar zijn daar twee waterkel- 
ders aangelegd. Hiervoor ging 
het park flink op de schop. Voor 
we de beplanting gaan terug
brengen, worden de komende 
week nog bomen gekapt.

Park Vogelzang krijgt nieuwe 
aanplant in de vorm van bomen 
en struiken. Het grootste deel van 
het park wordt ingezaaid met een 
natuurlijk gras-/bloemenmeng- 
sel. Het is de bedoeling dat alles 
begin april klaar is. De komende 
week wordt in en langs de rand 
van park Vogelzang nog wel een 
aantal bomen gekapt. Het gaat 
dan om bomen die:
» zo dicht bij perceelgrenzen 

staan dat ze woningen en/of 
tuinen erg overschaduwen;

» geen goede groeivorm heb
ben, waardoor ze veiligheids-

risico's kunnen geven;
» te dicht bij elkaar staan waar

door ze elkaar belemmeren in 
hun groei. In dat geval wordt 
de boomgroep uitgedund.

BROEDSEIZOEN
Het broedseizoen duurt offi
cieel van 15 maart tot 15 juli. 
In deze periode is het wettelijk 
verboden om broedende vogels 
en hun nesten te verstoren. Dan 
mogen er dus ook geen bomen 
worden gekapt. Daarom kap
pen we de bomen zo vroeg 
mogelijk in het seizoen.

WATERKELDERS
De kelders in park Vogelzang 
vangen bij hevige buien het re
genwater tijdelijk op. Vanuit de 
waterkelders kan het regenwa
ter infiltreren in de bodem of 
alsnog wegstromen via het af- 
voerstelsel voor regenwater.
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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 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
OV2019-0037 08-02-2019 Berg 96 wijzigen gebruik

OV2019-0038 09-02-2019 De Goolder 6 plaatsen erker

OV2019-0039 12-02-2019 Kapelstraat-Zuid 24 wijzigen winkelruimte 
naar studio's

BESLUITEN DRANK- EN HORECAVERGUNNING/EVENEMENTEN

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Voor Verleend/
geweigerd

EV2019-0002 08-02-2019 Heerseweg 49 Q Music The 
Party Fout, op
29 maart 2019

verleend

EV2019-0006 12-02-2019 De Korze 82 Voetbalkamp 
Rood-Wit, van
31 mei t/m 2 
juni 2019

verleend

EV2018-0091 12-02-2019 Van de Plaatse 
naar Kruisstraat

Grote optocht 
Carnaval, op 3 
maart 2019

verleend

EV2018-0092 12-02-2019 Van Burgemees
ter van Hoofflaan 
naar Meiveld

Kinderoptocht 
Carnaval, op 2 
maart 2019

verleend

INGEDIENDE AANVRAGEN DRANK- EN HORECAWET EN EVENEMENTEN

Zaaknummer Ingediend Adres Voor
EV2019-0013 06-02-2019 Heikantsebaan 16 Jubileum B.I.O.

EV2019-0016 06-02-2019 Oude Kerkstraat Boergondisch Oers
(naast St. Jan Baptist)

EV2019-0019 12-02-2019 Blaarthemseweg 86 Gildedag

OMGEVINGSZAKEN

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2018-0290 07-02-2019 Adriaansdreef kappen vier 

bomen
verleend

OV2018-0340 07-02-2019 Strijpsebaan 23 (Veld
hoven, Sectie F 1974)

bouwen
woning

verleend

OV2018-0342 07-02-2019 Huysackers, kavel 5, 
Poorthoeve 2

bouwen
woning

verleend

OV2018-0344 08-02-2019 Huysackers, kavel 12, 
Antwerpsebaan 50

bouwen
woning

verleend

OV2019-0003 06-02-2019 Marenberg 2 vervanging/
plaatsing
dakkapel

verleend

(\ BESTEMMINGSPLANNEN

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN 'BUITENGEBIED 2009,
HERZIENING DIVERSE LOCATIES'
Het bestemmingsplan voorziet in enkele ambtelijke wijzigingen en voor een aantal 
specifieke locaties is de planologische regeling aangepast. In het bestemmingsplan 
worden ook twee nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN 'LOCHT 125'
Het bestemmingsplan voorziet in de legalisering van een bijgebouw aan de 
Locht125.

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN 'MEERVELDHOVEN 2018'
Het bestemmingsplan voorziet in een actualisering waarbij de bouw- en gebruiks
mogelijkheden ten opzichte van de huidige mogelijkheden niet worden beperkt. 
Nieuwe ontwikkelingen worden niet mogelijk gemaakt.
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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


