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Veldhoven

Openbare besluiten collegevergadering 19 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 stelt de notulen vast van de vergadering van 12 februari 2019.

2. Het college wil onder voorwaarden medewerking verlenen aan het herontwikkelen van 
het perceel aan de Kruisstraat 114b tot een woningbouwlocatie.
Het college besluit formeel tot principemedewerking verlenen aan de 
woningbouwontwikkeling op perceel aan Kruisstraat 114b, mits wordt voldaan aan de 
gestelde voorwaarden.

3. Het college laat de reconstructie van de Hoogepat uitvoeren door aannemingsbedrijf 
Hanenberg Wegenbouw B.V. uit Oss. De bestrating, het riool en de straatverlichting 
worden vervangen.
Het college besluit formeel om de opdracht voor de reconstructie Hoogepat te gunnen 
aan aannemingsbedrijf Hanenberg Wegenbouw B.V. uit Oss.

4. De zonneweide aan de Vooraard is vorige maand gereed gekomen. Het CDA heeft een 
aantal vragen gesteld over deze zonneweide. Deze zijn schriftelijk beantwoord. De 
brief en het antwoord worden geagendeerd in de komende raadsvergadering.
Het college besluit formeel om de artikel 42-vragen van het CDA over de zonneweide 
aan de Vooraard en het energietransitie beleid te beantwoorden overeenkomstig 
bijgaande concept brief.

5. Het college is een dienstverleningsovereenkomst aangegaan. Hierin liggen de 
afspraken vast over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de GRWRE taken 
uitvoert op het gebied van de Participatiewet voor de gemeente Veldhoven.
Het college besluit formeel tot het aangaan van de dienstverleningsovereenkomst met 
het bestuur van de GRWRE.
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Veldhoven

Openbare activiteitenkalender college van 26 februari tot en met 10 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.

Bekendmaken 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 ’de sleutel' van Rommelgat aan Prins Televisiekus 
en jeugdprinses Roomske.


