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n slim bereikbaar

Binnenkort start de verkoop van 15 bouwkavels voor vrijstaande woningen aan het Blauwven in 
Veldhoven. Heeft u interesse in een kavel? Kom dan naar de inloopavond op donderdag 19 maart 
2020 van 16.00 tot 19.00 uur in het gemeentehuis.

Vanaf vrijdag 13 maart, 13.00 uur vindt u op 
www.veldhoven.nl/kavels-te-koop het kavel- 
paspoort (met o.a. prijzen en samenvatting rand
voorwaarden), informatie over de lotings- en 
verkoopprocedure, een notitie over duurzaam 
bouwen, een model koopovereenkomst en een 
interesseformulier waarmee u kunt aangeven dat 
u wilt mee-loten voor een of meer kavels. Archi
tecten vinden er ook de technische informatie die 
zij nodig hebben bij het maken van een ontwerp.

Loting
Wilt u mee-loten voor een kavel? Zorg er dan voor 
dat uw ingevulde en ondertekende interessefor
mulier uiterlijk dinsdag 14 april, 19.00 uur in ons 
bezit is. Donderdagavond 16 april verloot een no
taris de toewijzingsvolgorde van de bouwkavels.

Inloopavond kavelverkoop Blauwven
Wanneer: donderdag 19 maart 2020 
Waar: gemeentehuis Veldhoven, Meiveld 1 
Tijd: 16.00 tot 19.00 uur

Tijdens de inloopavond zijn medewerkers 
van de gemeente aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. U kunt binnenlopen op een 
moment dat u schikt.

Contact
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? 
Neem dan contact met ons op via het verkorte 
telefoonnummer 14 040 en vraag naar een mede
werker van het team grondexploitatie Blauwven.

Uitnodiging informatiebijeenkomst Aan
sluiting A67 en Verbreding Kempenbaan West
Wij nodigen u van harte uit voor een informatie
bijeenkomst over de uitvoering van de werkzaam
heden Aansluiting A67 en Verbreding Kempenbaan 
West. Tijdens deze bijeenkomst informeren we u 
over de planning en de wijze van uitvoering van de 
werkzaamheden aan de Kempenbaan en Locht.

De informatiebijeenkomst bestaat uit twee delen:
* 19.00 - 19.30 uur: presentatie
* vanaf 19.30 uur: informatiemarkt waar u

tekeningen kunt bekijken en 
uw vragen kunt stellen

Programma donderdag 12 maart 2020
Inloop: vanaf 18.30 uur 
Tijd: 19.00 - 21.00 uur
Plaats: Sondervick College,

Knegselseweg 30 in Veldhoven

Toch verhinderd?
Kunt u niet komen maar heeft u wel vragen? Elke 
dinsdagmiddag houdt de aannemerscombinatie 
een inloopspreekuur tussen 16.00 en 17.00 uur op 
Locht 93 in Veldhoven. Of stuur een e-mail naar 
kempenbaan@vangelder.nl voor een afspraak.

Meer informatie
De komende jaren wordt de Kempenbaan ver
nieuwd. De aannemerscombinatie Van Gelder 
Mobilis is, in opdracht van de gemeente, begon
nen met de voorbereiding van de nieuwe aanslui
ting op de A67 en de werkzaamheden van de ver
breding van Kempenbaan West. Als eerste wordt 
de nieuwe aansluiting op de A67 gerealiseerd, 
daarna schuiven de werkzaamheden door rich
ting Locht en Kempenbaan West. Deze verbinding 
is een van de maatregelen die we nemen om de 
bereikbaarheid van Veldhoven te verbeteren en 
het verkeer beter te laten doorstromen.

Werkzaamheden 
busbaan Kempenbaan
Vanaf 9 tot en met 17 maart wordt er tussen 9.00 en 15.00 uur ge
werkt aan een verbinding vanaf de busbaan op de Kempenbaan 
naar De Run 1100. Tijdens de werkzaamheden is een busbaan en 
een rijbaan afgesloten, na 15.00 uur zijn alle rijbanen weer be
schikbaar.

De busbaan wordt ook gebruikt door personenbusjes van ASML, 
maar deze kunnen nu niet afslaan naar De Run 1100 en moeten 
daarom gebruik maken van de rijbaan. Dit zorgt voor extra drukte 
en vertraging op de rijbanen van de Kempenbaan. Door een verbin
ding tussen de busbaan en de rijbaan te maken, kunnen de busjes 
straks wel direct afslaan. Deze verbinding is een van de maatregelen 
die we nemen om de bereikbaarheid van Veldhoven te verbeteren en 
het verkeer beter te laten doorstromen. Tijdens de werkzaamheden 
moet u rekening houden met vijf tot tien minuten vertraging.

Gemeenten/euws
Inloopavond kavelverkoop Blauwven

Veldhoven
De aanslag gemeente
belastingen is verstuurd
Eind februari hebben we het aanslagbiljet gemeentebelastingen 
verstuurd. Hierop staan alle belastingen die u moet betalen. Hebt 
u voor 1 februari aangegeven dat u de aanslag via MijnOverheid 
wilt ontvangen? Dan krijgt u de aanslag alleen digitaal in de Be- 
richtenbox. Alleen als u dat in de Berichtenbox hebt ingesteld, 
krijgt u een e-mail die u laat weten dat de aanslag klaarstaat. Let 
er dus op dat u de (digitale) aanslag niet mist.

Niet ontvangen?
Hebt u de aanslag niet per post of digitaal ontvangen? Bel dan het ver
korte telefoonnummer 14 040 of mail naar gemeente@veldhoven.nl. 
Wij sturen u dan een kopie van het aanslagbiljet.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u ook terecht op 
www.veldhoven.nl/belastingen. Of bekijk de speciale Belasting- 
Nieuws-pagina’s in het Veldhovens Weekblad van 26 februari.

Kijk in de Berichtenbox als u heeft aangegeven dat u de aanslag digitaal via
MijnOverheid wilt ontvangen
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Rijbewijs
vervangen?

Maak een afspraak!

Wilt u een van uw kliko’s omruilen voor een grotere of kleinere versie? 
Dan betaalt u vanaf 1 april aanstaande 25 euro per kliko per keer.

Als u verhuist, kunt u de kliko’s binnen zes weken na uw verhuizing 
eenmaal gratis omruilen. Zo kiest u zelf de maat kliko’s die het 
beste bij uw huishouden past. Kijk voor meer informatie op 
www.veldhoven.nl/kliko.

De juiste hulp voor mensen met verward gedrag

Twee wijk-GGD’ers van start in Waalre en Veldhoven
Sinds 1 januari 2020 zijn twee wijk-GGD’ers gestart in de gemeenten Waalre en Veldhoven. De wijk-GGD’ers bieden eerste hulp aan mensen die verward gedrag ver
tonen en zijn een belangrijke schakel tussen zorg en veiligheid. Zij worden ingezet om personen die verward gedrag vertonen én de omgeving die hier overlast van 
ervaart de juiste zorg en ondersteuning te bieden.

De wijk-GGD’ers hebben zowel een psychische als een 
medische achtergrond en weten snel de weg te vinden 
naar de juiste hulp. Ze staan in nauw contact met de 
gemeente, de politie, GGZ en verslavingszorg, woning
bouwcorporaties, huisartsen, welzijnswerk en buurt
preventie. De Wijk-GGD’ers zijn onafhankelijk en han
delen vanuit het belang van de inwoners.

Samen met de buurt
De wijk-GGD’ers kijken niet alleen naar de behoefte van 
de verwarde inwoner maar kijken ook naar de behoefte 
van de omgeving. Samen met de buurtbewoners zoe

ken ze naar een oplossing om de situatie voor iedereen 
leefbaar te houden. Daarbij leggen ze verbinding tus
sen de verschillende dienstverlenende organisaties en 
de inwoners.

Pilot
De inzet van de wijk-GGD’ers is een pilot van de ge
meenten Waalre en Veldhoven in samenwerking met 
GGD Brabant-Zuidoost en de politie. De pilot is opge
start voor een betere aanpak voor mensen die verward 
gedrag vertonen en duurt één jaar. Aan het eind van dit 
jaar wordt de pilot geëvalueerd.

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

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer Ingediend Adres Voor

OV2020-0045 19-02-2020 Hoogstraat 49 verbreden bestaande 
dakkapel

OV2020-0046 20-02-2020 Zandven (sectie a 2625) oprichten bedrijfshal 
met kantoor

OV2020-0047 21-02-2020 Berkt 30 constructief wijzigen 
draagmuur

OV2020-0048 24-02-2020 Het Struweel 1 plaatsen afdak

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd

OV2019-0360 20-02-2020 Amfora 16 bouwen nieuwe 
woning

verleend

OV2020-0024 21-02-2020 Reuzenberg
19

plaatsen dak
kapel en erker

verleend

OV2020-0040 24-02-2020 Kempenbaan 
(sectie K
2592)

plaatsen 
gemeentelijk 
informatiebord 
met reclamedeel

verleend

OV2020-0041 21-02-2020 De Run 1115 plaatsen fietsen- 
overkapping

verleend

OV2020-0047 21-02-2020 Berkt 30 constructief 
wijzigen draag- 
muur

verleend

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 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


