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Veldhoven

Openbare besluiten collegevergadering 12 februari 2019

Hieronder zijn de besluiten van het college kort weergegeven. Over sommige besluiten 
stuurt het college aparte persberichten uit om de media te informeren.

1. Het college heeft de notulen van de openbare vergadering van burgemeester en 
wethouders van 5 februari 2019 vastgesteld.

2. Het college wijst een verzoek om teruggave van betaalde leges voor een 
omgevingsvergunning af, omdat er geen sprake is van onrechtmatig handelen door de 
gemeente.
Het college besluit formeel om het verzoek om teruggave van de leges voor de 
verleende omgevingsvergunning af te wijzen.

3. Het college heeft het voornemen om de Regeling Studiefaciliteiten gemeente 
Veldhoven 2019 vast te stellen. Deze is uitgebreid met de mogelijkheid voor 
medewerkers om een training/cursus voor de eigen ontwikkeling te volgen. Deze 
worden voor 500Zo vergoed door de werkgever.
Het college besluit formeel om
1. Het voornemen besluit te nemen de Regeling Studiefaciliteiten gemeente Veldhoven 
2019 vast te stellen.
2. Deze in te brengen in het Georganiseerd Overleg.

4. College 15 januari
De gemeente Veldhoven heeft de regionale visie Slimme Mobiliteit Doelgroepen 
vastgesteld. Hiermee word ingezet op verbetering van mobiliteit en wordt bijgedragen 
aan het verbeteren van de toegankelijkheid en participatie van inwoners met een 
beperking.
Het college besluit formeel om:
1. De Visie Slimme Mobiliteit Doelgroepen vast te stellen;
2. De informatienota voor de gemeenteraad met kenmerk 19bs00001 vast te stellen, 
om hen te informeren over de Visie Slimme Mobiliteit Doelgroepen.

Openbare activiteitenkalender college van 19 februari tot 
en met 3 maart 2019

Belangstellende raadsleden en vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom bij de 
genoemde activiteiten, tenzij anders vermeld. Vermelde tijden zijn bij benadering, zoals 
doorgegeven door de organiserende partij. Neem voor meer informatie contact op per e
mail met communicatie@veldhoven.nl of bel (040) 258 41 84.

Overhandiging 1e exemplaar fotoboek "Veldhovens oudste huis"
Zondag 24 februari 2019 | 15.30 uur 
Locatie: D'n Bond, Rapportstraat 29, Veldhoven
Burgemeester Marcel Delhez neemt het 1e exemplaar van het fotoboek Veldhovens oudste 
huis "Het Notarishuis" in ontvangst.
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Prijsuitreiking verkeersveiligheidsproject Reflection Day
Maandag 25 februari 2019 | 11.00 uur
Locatie: Gemeentehuis (Raadszaal), Meiveld 1, Veldhoven
Wethouder Ad van den Oever reikt de prijzen uit aan 16 basisscholieren en aan één 
basisschool een cursus Segway-rijden.

Bekend maken Rommelgats Boaske 
Vrijdag 1 maart 2019 | 22.00 uur 
Locatie: Feesttent De Plaatse
Wethouder Hans van de Looij zal het Rommelgats Boaske overhandigen tijdens "Veldhoven 
Luidkeels", het begin van het Veldhovense carnaval.

Sleuteloverdracht Rommelgat
Zaterdag 2 maart 2019 | aanvang 17.11 uur
Locatie: Theater De Schalm, Meiveld 3, 5501 KA Veldhoven
Burgemeester Marcel Delhez overhandigt namens de gemeente Veldhoven ’de sleutel' 
van Rommelgat aan Prins Televisiekus en jeugdprinses Roomske.


