
Veldhoven

Bij vragen kan er contact op worden genomen met het team communicatie voor een 
afspraak.

Openbare besluiten collegevergadering 3 maart 2020

1. Machtigen Jeugdbescherming Brabant voor Spoedeisende Zorg
Het college besluit tot:
1. Verlenen van de machtiging voor het inzetten van spoedeisende zorg aan de 
bestuurder van Jeugdbescherming Brabant, met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2019.
Toelichting:
Het college machtigt Jeugdbescherming Brabant om de spoedeisende zorg voor 
kinderen, jongeren en ouders uit te voeren. Daarmee kan Jeugdbescherming 
Brabant direct hulp bieden bij een crisis in een gezin.

2. Instemmen met overeenkomst grondruil voor percelen grond op De Run 
1000
Het college besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde ruilovereenkomst inzake 
percelen grond op De Run 1000 te Veldhoven.
Toelichting:
Om de doorstroming op de Kempenbaan te verbeteren worden er ook 
verschillende aanpassingen gedaan aan de wegen die leiden naar de 
Kempenbaan, onder andere de weg De Run 1100. In de voorbereiding op project 
Kempenbaan-oost vindt een 'grondruil' plaats. De grondaankoop maakt het 
mogelijk om de huidige weg De Run 1100 te verleggen en te voorzien van een 
fietspad. Tegelijk vindt een stuk grondverkoop plaats zodat de oppervlakte van 
de huidige bedrijfskavel van ASML ongewijzigd blijft.

3. Beantwoording artikel 42 brief Senioren Veldhoven inzake oud 
papierinzameling
Het college besluit:
1. De artikel 42-vraag van Senioren Veldhoven over de oud papierinzameling te 
beantwoorden met bijgaande conceptbrief.
Toelichting:
Senioren Veldhoven heeft vragen gesteld over de oud papierinzameling. De 
fractie vraagt het college of de lage papierprijs van dit moment gevolgen heeft 
voor de vergoedingen die verenigingen krijgen voor de inzameling van oud 
papier. Het college antwoordt dat de lagere oud papierprijs geen gevolgen heeft 
voor de verenigingen omdat met hen een vaste vergoeding is afgesproken met 
een jaarlijkse indexering.
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Veldhoven

Activiteitenlijst college van 19 tot en met 28 februari 2020

Jureren Popbende
Maandag 9 maart 2020 | aanvang 13.15 uur 
Locatie: Theater de Schalm, Meiveld 3 in Veldhoven

Cultuur, waaronder muziek, is belangrijk. Het verrijkt je leven en biedt mogelijkheden 
om je talent te ontwikkelen. Wethouder Daan de Kort houdt een openingswoordje en 
jureert bij de strijd om de Popbende-trofee.
Het Art4U-Brede School Muziekfestival is een samenwerkingsverband tussen Art4U en 
de Brede School Veldhoven waaraan kinderen uit de groepen 7 en 8 deelnemen.

Muziekfestival voor kinderen
Maandag 9 en Dinsdag 10 maart 2020 | aanvang 19.00 uur 
Locatie: Theater de Schalm, Meiveld 3 in Veldhoven

Wethouder Hans van de Looij zet symbolisch één van de kinderen in het zonnetje 
tijdens het Muziekfestival. Dit festival is voor kinderen van de groepen 4 tot en met 7. 
Spelenderwijs wordt aandacht geschonken aan de rol van muziek in je leven en hoe 
muziek je leven kan verrijken.

Afsluiting Tennisproject
Donderdag 14 maart 2020 | aanvang 15.00 uur
Locatie: Locatie: David Lloyd, Peter Zuidlaan 30 in Veldhoven

Wethouder Daan de Kort sluit dit tennisproject af en reikt de prijzen uit aan de beste 
vier. Deze vier deelnemers gaan door naar de grote finale van het internationale 
jeugdtoernooi op 24 juni 2020.

2


