
Woensdag 27 februari ^ 2019

Gemeentenieuws Veldhoven
Een bezwaarschrift indienen kunt u zelf ^

Hoe maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde?

I

'

Eind februari ontvangt u de aanslag Gemeentebelastingen 2019. Daarop staat ook de 
WOZ-waarde van uw woning. De gemeente doet er alles aan om die zo nauwkeurig 
mogelijk te bepalen. Hebt u vragen of bent u het niet eens met de getaxeerde waarde? 
Neem dan contact met ons op. Wij informeren en adviseren u graag. Als u het niet eens 

bent met de getaxeerde waarde, dan kunt u informeel of formeel bezwaar maken. We 
leggen uit hoe dat stap voor stap gaat.

STAP 2: BEZWAAR INDIENEN:
INFORMEEL EN/OF FORMEEL?
Informeel: bent u het niet eens met uw aanslag of de hoogte 
van uw WOZ-waarde of hebt u behoefte aan uitleg? U hoeft 
dan niet meteen formeel bezwaar te maken. Bel binnen de 
bezwaartermijn naar telefoonnummer 14 040 of stuur een 
e-mail naar gemeente@veldhoven.nl. Zet in het onderwerp 
van uw e-mail waar uw vraag over gaat (bijvoorbeeld 'infor
meel bezwaar WOZ-waarde') en vermeld het 
aanslagnummer en het adres. Een van onze 
taxateurs neemt dan binnen 5 werkda
gen contact met u op om uw punten te 
bespreken. Bent u niet tevreden over 
de uitkomst van dit gesprek, dan kunt 
u alsnog formeel bezwaar indienen 
tegen de WOZ-beschikking.

Let op: een formeel bezwaar moet 
worden ingediend binnen zes weken na 
dagtekening van de aanslag (bezwaarter
mijn).

TIP
Wilt u uw

bezwaar persoonlijk 
toelichten voordat de ge

meente een uitspraak doet 
op uw bezwaarschrift? Geef 

dit aan in uw bezwaar
schrift. De gemeente no

digt u dan uit voor 
een gesprek.

STAP 3: UW BEZWAAR 
OBJECTIEF BEOORDEELD
Een deskundige WOZ- 
gecertificeerde taxateur 
bekijkt en beoordeelt uw 
bezwaar nauwkeurig. 
Mogelijk wil de taxateur 
uw pand ook van binnen 
zien, afhankelijk van de 
inhoud van uw bezwaar

schrift. De taxateur 
geeft vervolgens een 

- goed onderbouwd 
waarde-advies aan 
de gemeente. Dit 
advies is geen taxa- 
tierapport.

STAP 1: CHECK DE WOZ-WAARDE
De OZB (onroerendezaakbelasting) die u moet betalen, 
berekenen we op grond van de WOZ-waarde. Die is ge
baseerd op de gegevens van uw object, zoals die bij de 
gemeente bekend zijn. U kunt een taxatieverslag van uw 
woning opvragen met DigiD op mijn.overheid.nl of stuur 
een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel telefoon
nummer 14 040. De WOZ-waarde voor belastingjaar 2019 
is de verkoopwaarde van het pand op 
1 januari 2018. Is uw waarde ten
opzichte van vorig jaar gestegen? 
Dat kan kloppen, de huizenprij
zen in Veldhoven zijn flink ge
stegen in de periode tussen 1 
januari 2017 en 1 januari 2018.
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LET OP!
Dien uw bezwaar
schrift binnen zes 

weken na de datum 
van de aanslag in bij de 
heffingsambtenaar van 

de gemeente Veld
hoven.
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Formeel: een bezwaarschrift stelt u zelf gemakkelijk 
op. U vindt een voorbeeldbrief op www.veldhoven.nl/ 
belastingaanslag-bezwaar. Hierin moeten in elk geval de 
volgende gegevens staan:
* uw naam, adres en telefoonnummer tijdens kantooruren;
* het vorderingsnummer van de aanslag;
* de redenen waarom u bezwaar maakt;
* uw handtekening.

STAP 4:
GEMEENTE BESLIST
Op basis van het advies van 
de taxateur beslist de ge
meente of uw bezwaar ge
grond is en of uw pand een 
aangepaste WOZ-waarde 
krijgt. U ontvangt daarover 
schriftelijk bericht.

MEER
INFORMATIE

Hebt u geen toegang 
tot internet of zijn er andere 

vragen? Neem dan contact met 
ons op. Stuur een e-mail naar 

gemeente@veldhoven.nl of bel 
het cluster WOZ/Belastingen/ 

BAG via telefoonnummer 
14 040. Wij helpen u 

graag.
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NO CURE NO PAY?
NIET HELEMAAL WAAR
Veel bureaus willen op basis van 'no 
cure no pay' een bezwaarschrift voor u 
opstellen. Voor u is dat doorgaans gra
tis. Maar als dat bezwaar leidt tot aan
passing van de WOZ-waarde, komen 
die kosten ten laste van de gemeen
schap; uiteindelijk betalen alle inwoners 
samen de kosten voor het inschakelen 
van deze bureaus. De gemeente bekijkt 
en behandelt alle bezwaarschriften se
rieus en volgens de regels. Inschakelen 
van een bureau is echt niet nodig.

TER ILLUSTRATIE EEN 
REKENVOORBEELD
Stel, de WOZ-waarde van uw woning 
daalt na bezwaar met C 10.000,-. Uw 
aanslag gaat dan omlaag met C 9,20. 
Maar de totale kosten die de gemeen
te moet betalen, kunnen oplopen tot 
meer dan C 700,- per bezwaarschrift. 
In 2018 betaalde de gemeente Veld
hoven voor woningen ruim C 11.000,- 
aan kostenvergoedingen aan 'no cure 
no pay'-bureaus, terwijl het voordeel 
voor de betreffende burgers in totaal 
ruim C 600,- bedroeg.
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LET GOED OP VOORDAT U 
UW GEGEVENS INVULT OF UW 
HANDTEKENING PLAATST
Besluit u om een 'no cure no pay' 
bureau in te schakelen? Lees in ieder 
geval goed de gestelde voorwaarden 
voordat u uw gegevens invult of uw 
handtekening plaatst!

We kregen het afgelopen jaar mel
dingen van inwoners die dachten dat 
ze informatie hadden aangevraagd 
op een website. Het bleek een (door
lopende) machtiging te zijn voor het

maken van bezwaar. Het kostte ver
volgens veel moeite om het bezwaar 
weer in te trekken. Ook de Consu
mentenbond en de Waarderingskamer 
kregen soortgelijke meldingen. Daar
naast onderzoekt het kabinet de ont
wikkeling van de aantallen bezwaren 
door 'no cure no pay' bureaus en de 
kostenvergoedingen die gemeenten 
daardoor betalen.

Op www.veldhoven.nl vindt u alle in
formatie handig bij elkaar via de button 
'Aanslag gemeentebelastingen 2019'.
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Met ingang van maart
Uw groene kliko weer wekelijks geleegd
Vanaf maandag 4 maart kunt u uw GFT+E-container (de groene kliko) weer elke week aan de straat zetten. Dat kan tot en met de 
maand november.

Zet uw containers op de ophaaldag alstublieft uiterlijk om 7.30 uur 
aan de straat. U mag ze de avond daarvoor vanaf 20.00 uur al bui
ten zetten. PMD-zakken mag u pas op de ophaaldag zelf buiten 
zetten of aan de kroonringen hangen; als deze zakken 's nachts al 
buiten staan/hangen kan dat overlast door ongedierte veroorzaken.

AFVALKALENDER
Wilt u weten op welke dagen de verschillende afvalstromen 
bij u worden opgehaald? Bekijk dan de digitale afvalkalender: 
www.veldhoven.nl/afvalkalender. Vul daarop uw postcode en

huisnummer in en u ziet op welke weekdag de inzamelwagen bij 
u langs komt. Ook de uitzonderingen vanwege feestdagen zijn 
daarop aangegeven.

KLACHTEN OF VRAGEN?
* Heeft u klachten of vragen over het ophalen van uw afval? Bel 

dan afvalinzamelaar Baetsen via telefoonnummer 0880 233 200.
* Werkt de digitale afvalkalender niet goed of staan er verkeerde 

data op? Geef het door met een e-mail aan gemeente@veldhoven.nl 
of bel ons via telefoonnummer 14 040. Foto: Martily Media
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Kom veilig thuis met carnaval!

Daar kun je mee komen

Bij de meeste Brabanders krie
belt het al weken: carnaval 
komt eraan! De laatste voorbe
reidingen zijn in volle gang, van 
Krabbegat tot Geitenbok en 
van Ossekoppenrijk tot Strie- 
persgat. De pèkskes hangen 
fris gestoomd te wachten en de 
praalwagens staan klaar.

Vergeet één ding niet voordat 
je je in het feestgedruis stort: 
spreek af wie de BOB is! Kom 
veilig thuis.

Brabant gaat voor NUL ver
keersdoden, óók tijdens de car
naval.

Automatische incasso 
gemeentebelastingen
Deze week ontvangt u de aanslag gemeentebelastingen 2019 in de brievenbus of in de Berichten- 
box van MijnOverheid. Maak het uzelf gemakkelijk en machtig de gemeente om de gemeentebelas
tingen automatisch te incasseren van uw bankrekening.
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Foto: Martily Media

De gemeente stuurt geen ac
ceptgirokaarten meer. U zorgt 
zelf voor tijdige betaling, onder 
vermelding van het vorderings- 
nummer. Als u in één keer be
taalt, doet u dat vóór de eerste 
vervaldag. Als u in twee termij
nen wilt betalen, betaalt u mi
nimaal de helft vóór de eerste 
vervaldag en het andere deel 
vóór de tweede vervaldag. De 
vervaldagen vindt u op het aan
slagbiljet.

AUTOMATISCHE INCASSO
Iedereen die nog niet mee
doet met automatische incas
so krijgt dit jaar een machti
gingskaart voor automatische 
incasso toegestuurd. Als u de 
gemeente machtigt voor au
tomatische incasso, gaat u het 
totaalbedrag van uw aanslag 
in maximaal tien termijnen be
talen. Voordelen hiervan zijn 
dat u per keer kleine bedra
gen betaalt en dat u zelf geen

betaaltermijnen in de gaten 
hoeft te houden.

Wilt u de gemeente machtigen 
om het bedrag automatisch in 
termijnen van uw rekening af te 
schrijven? Stuur de toegezonden 
machtigingskaart dan ingevuld 
en ondertekend terug naar de ge
meente Veldhoven. U ontvangt 
vervolgens een brief waarin staat 
wat de betaaltermijnen zijn.

GEEF WIJZIGINGEN SCHRIF
TELIJK ÉN TIJDIG DOOR
Hebt u de gemeente gemach
tigd voor automatische incas
so? Laat het dan ook weten 
als uw rekeningnummer of de 
bijbehorende naam is veran
derd. Bijvoorbeeld bij een schei
ding of bij overlijden. U kunt 
een nieuwe machtigingskaart 
aanvragen per e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl of bel 
naar telefoonnummer 14 040. 
U kunt ook een machtigings
kaart ophalen bij de receptie 
van het gemeentehuis.
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Gewijzigde openingstijd 
gemeentehuis
Dinsdag 5 maart is het gemeentehuis in verband met carnaval eer
der gesloten. Er is geen avondopenstelling. De openingstijden die 
dag zijn van 09.00 tot 17.00 uur. U kunt een afspraak maken via 
www.veldhoven.nl/afspraak.

Foto: Martily Media

Reflection Day: zien en gezien worden in het verkeer
Leerlingen van verschillende basisscholen in Veldhoven deden in december en januari mee aan het 
project Reflection Day. Zij zorgden ervoor dat ze goed zichtbaar waren in het verkeer en gefotogra
feerd werden. Daarmee maakten ze kans op een prijs. Op 25 februari reikte wethouder Ad van den 
Oever de prijzen uit aan de winnaars.

In het project Reflection Day 
staan zichtbaarheid en reflec
tie in het verkeer centraal. En 
dan vooral goed zichtbare kle
ding en licht-weerkaatsende 
materialen bij basisschoolkin
deren. Het project liep van 1 
december 2018 tot 21 januari 
2019. De kinderen kregen re
flecterende kleding en moesten 
ervoor zorgen dat ze zo veel 
mogelijk gefotografeerd wer
den. Met de ingezonden foto's 
van bijvoorbeeld leerkrach
ten, (groot-)ouders en elkaar 

De winnaars van het verkeersveiligheidsproject Reflection Day. Foto: Martily Media maakten ze kans op een prijs.

WINNAARS
Het project was een succes, er 
zijn honderden foto's gemaakt. 
Een jury selecteerde hieruit de 
winnende foto's. Zestien kinde
ren van basisscholen De Brem- 
bocht, Aan 't Heike, De Rank 
en MFA Midden wonnen een 
waarde-cheque. Verder wonnen 
de basisscholen Eigenwijs en De 
Verrekijker (beide MFA Midden) 
een grote prijs: een cursus Seg- 
wayrijden voor de bovenbouw 
en het gebruik van 'Edukar', een 
mobiel verkeersplein met loop- 
fietsjes, voor de onderbouw.

PRIJSUITREIKING
Tijdens een feestelijke bijeen
komst in het gemeentehuis op 
maandagochtend 25 februari

bedankte wethouder Ad van den 
Oever iedereen die heeft mee
gedaan en vooral de prijswin
naars. Hij wenste de kinderen 
veel plezier met hun prijzen. En 
hij deed een oproep om vooral 
zo door te gaan en zichtbaar te 
blijven voor elkaar en voor ander 
verkeer.

REGIONAAL PROJECT
Veldhoven kreeg financiële steun 
vanuit de provincie Noord-Bra- 
bant voor Reflection Day. Ook 
in andere gemeenten binnen de 
Metropoolregio Eindhoven liep 
het project. Dit past ook binnen 
de provinciale verkeersveilig- 
heidscampagne NUL Verkeers
doden Brabant, waaraan de ge
meente Veldhoven meedoet.
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Wonen op een vakantiepark, hoe zit dat nu eigenlijk?
Permanent wonen in recreatiewoningen is niet toegestaan. Toch gebeurt dit ook in Veldhoven steeds 
vaker, vooral op vakantieparken. De gemeente Veldhoven wil dat vakantieparken weer worden ge
bruikt waar ze voor bedoeld zijn, namelijk recreëren.

HEEFT U VRAGEN?
Woont u op een vakantiepark en heeft u hier vragen over? 
Neem dan gerust contact op met het cluster Ondersteuning van 
de gemeente. Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl 
onder vermelding van 'wonen vakantiepark', of bel het alge
mene telefoonnummer 14 040. We denken binnen de moge
lijkheden mee over uw situatie.

Wil u meer weten over het huren van een woning en over 
urgentie? Kijk dan op www.veldhoven.nl/woning-huren of op 
www.wooniezie.nl.

Wonen op vakantieparken 
mag niet omdat het in strijd is 
met het bestemmingsplan en 
mogelijk met het bouwbesluit. 
Daarnaast kan het leiden tot 
onwenselijke woon- en leef
situaties voor zorgbehoevende 
bewoners en eventuele kinde
ren. Ook kan het bijvoorbeeld 
belasting- en premiefraude in 
de hand werken. De woning 
draagt niet meer bij aan het 
recreatie-aanbod, en het is niet 
eerlijk ten opzichte van inwo-

ners die op een wachtlijst staan 
om te kunnen huren.

ACTIEF INFORMEREN
De gemeente informeert inwo
ners die zich in de Basis Registra
tie Personen (BRP) inschrijven op 
het adres van een vakantiepark 
over de regels en gevolgen. We 
geven hier bij aan dat inschrijving 
op het adres niet betekent dat er 
tijdelijk of permanent gewoond 
mag worden. Hiermee bereiken 
we echter niet de inwoners die

wel op een vakantiepark gaan 
wonen, maar zich op een ander 
adres inschrijven.

CONTROLES OP 
VAKANTIEPARKEN
Om een totaalbeeld te krijgen 
gaat de gemeente het gebruik 
van recreatiewoningen con
troleren. Daarbij houden we 
rekening met de persoonlijke 
situatie van bewoners op va
kantieparken. Niet alleen vei
ligheid en gebruik, maar ook

woon- en leefomstandigheden, 
en het ontbreken van de no
dige zorg worden in de con
trole meegenomen. Met men
sen die vanwege persoonlijke

omstandigheden een tijdelijk 
onderkomen nodig hebben, 
bijvoorbeeld in afwachting van 
een nieuwe woning of na een 
scheiding, denken we mee.

Inschrijven permanente standplaatsen verkoop goederen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven verhuren voor de periode van 1 juli 2019 tot 
en met 30 juni 2022 standplaatsen conform het 'beleid permanente standplaatsen'.

INSCHRIJVEN
Inschrijven voor een standplaats kan alleen via 
een vastgesteld formulier, welke u kunt vinden op 
www.veldhoven.nl/regelingenbank. Per inschrijffor
mulier kan voor één locatie worden ingeschreven. U 
kunt zich maximaal voor twee locaties inschrijven.

Het aanvraagformulier kan vanaf vrijdag 1 maart 
2019, 12.00 uur uitsluitend worden ingediend per 
e-mail: gemeente@veldhoven.nl. Het eerst ingedien
de (volledige) aanvraagformulier voor een bepaalde 
standplaats die aan alle eisen voldoet, mag deze 
standplaats huren.

PERIODE
U kunt een standplaats huren voor een periode van 
maximaal drie jaar (1 juli 2019 tot en met 30 juni 2022).

MEER INFORMATIE
Meer informatie over het beleid vindt u op boven
genoemde website. Heeft u naar aanleiding daarvan 
nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling 
'Mens en Omgeving' via telefoonnummer 14 040.

Officiële Bekendmakingen
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HOORZITTING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN
De Commissie voor de bezwaarschriften houdt op donderdag 7 maart de volgende 
openbare hoorzitting.

19.30 uur: Hoorzitting over het bezwaarschrift tegen het weigeren van een om- 
gevingsvergunning voor het vestigen van een winkel in het pand aan Dreef 5 in 
Veldhoven.

De commissie hoort de indiener van het bezwaarschrift, eventuele andere belang

hebbenden en het gemeentebestuur in elkaars aanwezigheid.

De zitting vindt plaats in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Voor inlichtin
gen over deze zaak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie, 
tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 14 040.

Wilt u een openbare hoorzitting bijwonen? Geef dit verzoek (inclusief het aantal 
personen dat de hoorzitting bijwoont) dan uiterlijk maandag 4 maart 2019 door via 
telefoonnummer 14 040.
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Officiële Bekendmakingen Gemeenteblad
Woensdag 27 februari ^ 2019

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

OV2019-0040 12-02-2019 Bovenhei 89 vervangen overkapping

OV2019-0041 13-02-2019 Adriaansdreef 1 kappen boom

OV2019-0042 13-02-2019 Kerkakkerstraat 139 realiseren
veldverlichting

OV2019-0043 13-02-2019 De Run 5114 A uitbreiden/verbouwen
Dameco

OV2019-0044 14-02-2019 Heiberg 31 realiseren tijdelijk
parkeerterrein/
bouwplaats

OV2019-0045 15-02-2019 Kerkakkerstraat 2-4 wijzigen brandveilig 
gebruik pand

OV2019-0046 18-02-2019 Sondervick 32 plaatsen dakkapel

OV2019-0047 18-02-2019 De Run 5405 gevelwijziging

OMGEVINGSZAKEN

MELDING UITWEG
Zaaknummer Verzonden Adres Geaccepteerd/

aan melder geweigerd

19UIT01874 18-02-2019 Blauwven, kavel 11 geaccepteerd

(\ BESTEMMINGSPLANNEN

VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN 'DORPSTRAAT 195-197'
Dit bestemmingsplan zal voorzien in de realisering van acht grondgebonden 
woningen op de percelen Dorpstraat 195-197.

VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN 'MOLENVELDEN 15-17'
Het bestemmingsplan voorziet in een vormverandering en verkleining van het bouw
vlak voor het loonbedrijf tot 1.5 ha en een niet-agrarische bedrijfstak tot 0.5 ha.
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* Ontwerp verkeersbesluit 'Aanwijzen vier algemene 
gehandicaptenparkeerplaatsen en één gehandicaptenparkeerplaats op kenteken 
in de Sint Janstraat en 't Stoom'.

^ Ontwerp verkeersbesluit 'Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken in de Paladijn'.

^ Ontwerp verkeersbesluit 'Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken in de Middelberg'.

^ Ontwerp verkeersbesluit 'Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken in de Sirius'.

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

^ Ontwerp verkeersbesluit 'Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van 
elektrische voertuigen in de Abtstraat'.

^ Ontwerp verkeersbesluit 'Uitbreiding 30 km/u zone Oerle Zuid'.

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

OV2018-0320 22-02-2019 Provincialeweg 4 brandveilig verleend
gebruik

OV2019-0010 15-02-2019 Pastorielaan 17 uitbouwen voor- verleend
zijde woning

OV2019-0012 15-02-2019 Kromstraat 64 bewoning verleend
mantelzorg-
woning

OV2019-0041 19-02-2019 Adriaansdreef 1 kappen boom verleend

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING (uitgebreide procedure)

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Verleend/
geweigerd

Voor

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Verleend/
geweigerd

Voor

(\ VERKEERSBESLUITEN

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


