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Aanscherping maatregelen om verspreiding
van het coronavirus te voorkomen

Blíjf zoveel mogeìijk thuis Blíjf thuis ais je last hebt
Ga alleen naar buiten voor werk van neusverkoudheid,
als je met thuis kunt werken, hoesten, keelpijn of koorts.
voor boodschappen, een frisse Heb je koorts? Dan blijven ook
neus of als je aan iemand zorg je huisgenoten thuis Met
verleent. uitzondering van mensen in

cruciale beroepen en vitale
processen.

Kappers, nagelsalons en Alle bijeenkomsten en
schoonheidsspecialisten evenementen worden
sluiten tot en met 6 april. afgelast tot 1 juni.
Dit geldt ook voor andere Ook bíj minder dan ioo

bezoekers.zogenoemde contactberoepen
op het gebied van uiterlijke
verzorging.

Rijksoverheid
23 moon 2.020

Tot wanneer geiden de aangescherpte maatregelen?

ffllľ
Alle maatregelen ļzoals sluiting Alleen tiet verbod op evenementen en
scholen, sportverenigingen, eet- en bijeenkomsten geldt tot i juni.
drankgelegenheden en zoveel mogelijk
thuis blijven)gelden vooralsnog toten
met maandag 6 april.

In verband met het Coronavirus hebben veel organisaties, instellingen en 
vervoersbedrijven hun dienstverlening en/of openingstijden aangepast. Als u 
ergens gebruik van wilt maken, kijk dan altijd eerst naar de actuele informatie 
op de betreffende website.

Glasinzameling Veldhoven 
op peil
In 2019 bracht u ongeveer 829.000 kilo glazen potten en flessen 
naar de glasbak. Een prima resultaat, maar toch 1 procent min
der dan in 2018. Toen zamelde u ongeveer 837.000 kilo glas in.

“Het gaat goed, maar het kan altijd beter” zegt wethouder Duur
zaamheid Jeroen Rooijakkers. “Om te beginnen wil ik iedereen die 
glas naar de glasbak brengt, heel hartelijk bedanken. Tegelijk hoop 
ik dat u de glasbak ook dit jaar goed blijft gebruiken. Want glas is 
echt heel bijzonder; je kunt het eindeloos recyclen. Elke duizend 
kilo glasscherven wordt weer verwerkt tot duizend kilo glas. Dat 
lukt met geen ander materiaal. Ik doe glas in de glasbak, doet u 
mee? Beste Veldhovenaren, alvast bedankt voor uw medewerking!”

Ander glas
^ Flessen die niet in de glasbak passen, drinkglazen, vazen en vuur

vaste ovenschalen kunt u in de grijze kliko doen.
^ Ruiten en spiegels (vlak glas) kunt u naar de milieustraat brengen, op 

het adres Habraken 2409 in Veldhoven (telefoon (040) 25 84 333).
Kij kvoo ro pen i n gstijd en en koste n o p www.veldhoven.nl/milieustraat. 
jongen groot te brengen. Meer informatie en inspiratie vindt u op 
www.vogelbescherming.nl/in-miin-tuin/nestkasten.

H
Glas naar de glasbak of milieustraat; u doet toch ook mee?
Glazen flessen en potten mogen mét restjes én doppen of dek
sels in de glasbak. Kijk op www.veldhoven.nl/afvalinzameling 
voor de plekken waar glasbakken staan.

Tips voor meer vogels in de tuin
Veel mensen vinden het leuk en gezellig wanneer er vogels in hun 
tuin komen. Maar lang niet alle tuinen zijn fijn voor vogels. Een 
versteende tuin is daar een goed voorbeeld van. De komende 3 
weken geven wij elke week een tip om uw tuin vogelvriendelijk te 
maken. Deze week de eerste tip.

Of vogels zich in uw tuin lekker 
voelen is afhankelijk van 3 V’s: 
voedsel, voortplanting en vei
ligheid.

Tip 1: Zorg dat vogels 
zich kunnen voortplanten
Veel vogels gebruiken graag 
een nestkast. Om in te broe
den, maar ook om in te slapen, 
zoals de kool- en pimpelmees.
Andere vogels maken liever 
zelf een nestje in struiken, zo
als de merel. Een nestkast in 
een groene, vogelvriendelij
ke tuin helpt vogels om hun
jongen groot te brengen. Meer informatie en inspiratie vindt u op 
www.vogelbescherming.nl/in-mnn-tuin/nestkasten.

Doe op www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin de gratis 
postcodecheck en krijg makkelijke en praktische tips voor 
vogels in de tuin.

Foto: Roland Lang
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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.
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OMGEVINGSZAKEN

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Ingediend Adres Voor

OV2020-0071 11-03-2020 Dorpstraat 18 moderniseren
antenne-installatie

OV2020-0072 09-03-2020 De Run 5409 tijdelijk wonen

OV2020-0073 13-03-2020 Heuvelstraat 39 plaatsen dakkapel voorzijde 
en opbouw achterzijde

OV2020-0074 13-03-2020 Willem-Alexander- 
straat 11

plaatsen garage

OV2020-0075 14-03-2020 Sondervick 84 - 86 vernieuwen dakbeschot

OV2020-0076 17-03-2020 Zandhei 48 plaatsen dubbele carport

OV2020-0077 17-03-2020 Zandhei 50 plaatsen dubbele carport

OV2020-0078 17-03-2020 Lariksbeek 23 plaatsen aanbouw

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Zaaknummer Adres Voor Nieuwe uiterste 

beslisdatum

OV2019-0293 Provincialeweg 32 bouwen 11 appartementen 06-05-2020

OV2019-0335 Kruisstraat 21 bouwen kelder 30-04-2020

Ontwerpbesluit Drank- en Horecawet

Zaaknummer Ingediend Adres Voor

DH2019-0043 12-03-2020 Norenberg 19 ontwerpbesluit Drank- en 
Horecavergunning

OMGEVINGSZAKEN

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd

OV2020-0053 12-03-2020 Botsehei 7 plaatsen
dakkapel

verleend

OV2020-0056 17-03-2020 Frits Verhagen
straat 27

verbouwen
woonhuis

verleend

OV2020-0057 12-03-2020 Djept-Zuid 14 uitbreiden verleend
woning

(\ INSCHRIJVING RNI

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpstraat 195-197’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Dorpstraat 195-197’ met de daarbij behorende stukken van vrijdag 27 maart 2020 
tot en met donderdag 7 mei 2020 voor iedereen ter inzage ligt in de informatie- 
ruimte van het gemeentehuis van Veldhoven (Meiveld 1). Dit bestemmingsplan 
voorziet in 8 grondgebonden woningen op de percelen Dorpstraat 195-197.

(\ MILIEUZAKEN

Ontwerpbesluit Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voornemens zijn medewerking 
te verlenen aan de realisering van 8 grondgebonden woningen. In combinatie met 
het bestemmingsplan ‘Dorpstraat 195-197’ wordt in dit kader een hogere geluids
belasting (als bedoeld in de Wet geluidhinder) toegestaan voor 4 woningen.

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

įļŕįįļ®
įįţŕř/r-' ŕįíjS1 -

L-ļŴļŴ

■ "'L

v*a


