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Regel uw burgerzaken online
Regel uw burgerzaken zoveel mogelijk online. Als dat niet lukt en 
u geen verkoudheidsklachten of koorts hebt, kunt u alsnog op 
het gemeentehuis terecht. Ook willen we u vragen als uw rijbe
wijs, paspoort of identiteitskaart nog is niet verlopen, te wach
ten met de vernieuwing tot een week voor de verloopdatum van 
uw huidige document. Uw nieuwe document kunt u binnen vijf 
werkdagen afhalen.
Wist u dat u de volgende zaken eenvoudig online kunt regelen 
via www.veldhoven.nl?
* Verhuizing doorgeven
* Uittreksel BRP ^ online goedkoper dan aan de balie
* Uittreksel burgerlijke stand
* Geheimhouding persoonsgegevens
* Wijzigen naamgebruik
* Bewijs van in leven

Een verklaring omtrent gedrag kunt u aanvragen via 
www.covog.nl. De eigen verklaring (gezondheidsverklaring rij
bewijs) kunt u regelen via www.cbr.nl.
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Werkzaamheden A67 en A2
Rijkswaterstaat voert werkzaamheden aan de verlichting uit langs 
de A67 en A2. Daarom zijn er van dinsdag 14 april 20.00 uur tot 
woensdag 15 april 2020 05.00 uur, tijdelijke afsluitingen.
1. Tussen 20:00 uur en 00:00 uur wordt op de N2Li afrit C Veld- 

hoven-Zuid (32) afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid en keert bij afslag 30a Meerhoven 
Zuid.

2. Tussen 22:00 uur en 03:00 uur wordt op de N2Li toerit D 
Veldhoven-Zuid (32) afgesloten.
Het verkeer wordt omgeleid en keert bij afslag 32a High Tech 
Campus.

3. Tussen 00.00 uur en 05.00 uur wordt de P-lus op knooppunt 
De Hogt afgesloten, dat is de richting van België naar Venlo.
Het verkeer wordt omgeleid via de N2Li en keert bij afslag 32 
Veldhoven Zuid.

Foto: Brian Jobson

Hallo, gaat alles goed?
Wel zeggen als het niet zo is hè!

Gemeenten/etvws Veldhoven
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. Dit is de laatste 
tip uit een reeks van drie, om uw tuin vogelvriendelijk te maken.

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

Tip 3 Zorg dat er genoeg voedsel is voor vogels
Met een vetbol of voederhuisje in een verder versteende tuin trekt 
u geen of weinig vogels aan. Vervang stenen liever door planten. 
Kies planten die vruchten of bessen krijgen en planten die insecten 
aantrekken. Zorg voor variatie zodat er jaarrond voedsel is. Wilt u bij
voeren? Biedt dan geen vetbollen in plastic netjes aan. In deze netjes 
kunnen vogels verstrikt raken. Bovendien veroorzaakt het zwerfafval.

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

In Veldhoven zorgen we voor elkaar. Kun je hulp 
of ondersteuning of een praatje gebruiken? Wil je 
hulp bieden of een handje helpen of luisterend 
oor zijn? Er zijn organisaties bij wie je terecht 
kunt.

Op www.veldhovenvoorelkaar.nl vind je infor
matie als je iets wilt doen of zelf praktische hulp 
nodig hebt. Op www.veldhoven.nl/corona vind je 
meer informatie, waaronder een handig overzicht 
van waar je met andere vragen terecht kunt.

Foto: Jerry Immers
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Grondprijzen gemeente Veldhoven

Burgemeester en wethouders stellen de grondprijzen jaarlijks vast voor de periode van 1 april tot 
1 april daarop volgend. Voor de periode van 1 april 2020 tot 1 april 2021 zijn de volgende grond
prijzen (exclusief BTW) vastgesteld.

V l jP

tf I ti

Woningen Prijzen 2020 Prijzen 2019

Bouwkavels:
* regulier bouwkavel C 381,00 per m2 C 363,00 per m2

* midden categorie bouwkavel C 437,00 per m2 C 416,00 per m2

^ top categorie bouwkavel C 491,00 per m2 C 468,00 per m2

* buiten categorie bouwkavel C 547,00 per m2 C 521,00 per m2

Projectmatige bouw:
* grondgebonden sociale huurwoningen C 275,00 per m2 C 275,00 per m2

^ grondgebonden sociale koopwoningen C 381,00 per m2 C 363,00 per m2

* grondgebonden midden categorie C 437,00 per m2 C 416,00 per m2

4 grondgebonden vrije sector C 491,00 per m2 C 468,00 per m2

* grondgebonden buiten categorie C 547,00 per m2 C 521,00 per m2

* gestapeld inclusief parkeren per locatie te bepalen per locatie te bepalen

Bedrijven Prijzen 2020 Prijzen 2019
Zandven

^ regulier bedrijventerrein C 167,00 per m2 C 162,00 per m2

* zichtlocatie C 189,00 per m2 C 185,00 per m2

Habraken
* regulier bedrijventerrein C 167,00 per m2 C 162,00 per m2

* zichtlocatie C 189,00 per m2 C 185,00 per m2

* circulaire bedrijfsgrond later nader te bepalen

* kantoorlocatie (bvo) per locatie te bepalen per locatie te bepalen

Nutsbedrijven C 244,00 per m2 C 244,00 per m2

Groenstroken/reststroken:

* zonder bouwmogelijkheid C 127,00 per m2 C 121,00 per m2

* met bouwmogelijkheid C 381,00 per m2 C 363,00 per m2

Parkeren woonhofjes gemiddelde grondprijs van omringende woningen

Maatschappelijke functies:
* sociaal, cultureel of maatschappelijk

- niet commercieel C 167,00 per m2 C 162,00 per m2

- wel commercieel C 189,00 per m2 C 185,00 per m2

* buitensportvelden gemiddelde kostprijs gemiddelde kostprijs

Detailhandel, horeca en leisure per locatie te bepalen per locatie te bepalen

Wijziging afvalinzameling Pasen
Op maandag 13 april - tweede Paasdag - wordt geen huisvuil en oud papier opgehaald. De ophaal
diensten verschuiven zoals hieronder aangegeven. Tip: op uw persoonlijke afvalkalender staan 
ook de juiste ophaaldagen.

Huisvuil
De ophaaldienst in de wijken ’t Look, d’Ekker en 
Cobbeek/Centrum (GFT+E en PMD) en Cobbeek/ 

Centrum (restafval) verschuift naar zaterdag 11 
april. De containers en PMD-zakken moeten op de 
ophaaldag om 07.30 uur buiten staan.

Oud papier
De ophaaldienst verschuift naar maandag 20 
april in de gebieden De Kelen noordelijk van 
Strijpsebaan en De Polders noordelijk van Meer- 
hovendreef.

Andere ophaaltijden
De afvalinzameling verloopt op dit moment vol
gens planning, alleen niet altijd rond het tijdstip

dat u bent gewend. Wij willen u vragen niet me
teen te bellen met de afvalinzamelaar, maar te 
wachten tot het eind van de dag. Als uw afval dan 
niet is opgehaald kunt u dit melden via telefoon
nummer 0880 - 233 200.

(TA

Afsluiting N69 Zuid 
door asfaltwerkzaamheden
Dinsdagavond 14 april, 19.00 uur start Boskalis Nederland met 
herstelwerkzaamheden aan de asfaltdeklaag van de N69 Zuid 
(Luikerweg). De werkzaamheden zijn naar verwachting donder
dag 16 april, 16.00 uur klaar. Eventuele uitloop tot vrijdag 17 april 
16.00 uur.

Vanwege de Lock-down in België en de Coronamaatregelen in Ne
derland en daardoor de verminderde verkeersdrukte is het mogelijk 
om de werkzaamheden nu op doordeweekse dagen uit te voeren.

Afsluiting doorgaand verkeer
Tijdens de werkzaamheden is de N69 Zuid, tussen de Zuidelijke 
Randweg (Valkenswaard) en de rotonde Heuvel (Bergeijksedijk - 
Dorpsstraat,) volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De ro
tonde Heuvel, waar de N69 Zuid kruist met de Bergeijksedijk-Dorps- 
straat, blijft wel open en lokaal verkeer tussen Borkel en Schaft en 
Bergeijk kan hier gewoon blijven rijden. Ook wordt de N69 Zuid 
tussen Maaij en de rotonde Heuvel (Bergeijksedijk-Dorpstraat) als 
éénrichtingsweg ingesteld voor zowel doorgaand verkeer vanuit 
België als voor bestemmingsverkeer.

(Bromfietsers en openbaar vervoer
(Bromfietsers kunnen altijd doorrijden over het fietspad langs de 
N69 Zuid. Het openbaar vervoer rijdt tijdens de afsluiting niet over 
de N69 Zuid. Busvervoerder Hermes heeft haar dienstregeling aan
gepast. Kijk voor meer informatie op www.hermes.nl.

Informatie
Op www.grenscorridorN69.nl vindt u meer informatie over deze 
afsluiting.

N69&GRENSCŪRRIDOR

Legenda
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Tevreden over 
ondersteuning en zorg?
Hoe tevreden zijn Veldhovenaren over de ondersteuning en zorg 
die ze via de gemeente krijgen? Dat gaan we de komende weken 
onderzoeken. We vragen 2.500 inwoners per brief om mee te 
werken aan het tevredenheidsonderzoek. Deze inwoners krij
gen ondersteuning via de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet of 
Schulddienstverlening.

Dienstverlening verbeteren
We horen graag wat er goed gaat en wat er beter kan. 
Dan kunnen we onze dienstverlening zo goed moge
lijk laten aansluiten bij de behoeften van inwoners. 
Dit onderzoek doen we ieder jaar.

Vragenlijst
De 2.500 cliënten zijn via een steekproef geselec
teerd. Zij krijgen vragen over verschillende kanten 
van de ondersteuning. Ontvangt u zo’n vragenlijst? 
We waarderen het enorm als u de tijd neemt om deze 
in te vullen en terug te sturen. U kunt de vragenlijst 
ook online invullen.

Onafhankelijk
ZorgfocuZ voert het onderzoek uit. Dit is een onafhankelijk 
onderzoeksbureau. We verwachten de uitkomsten van het onder
zoek in juni.
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Start werkzaamheden aansluiting A67

2 \

Fase 1

Fase 2

De komende jaren wordt de gehele Kempenbaan vanaf de aansluiting N2/A2 tot en met de Locht richting 
Steensel vernieuwd. Inmiddels heeft aannemerscombinatie Van Gelder/ Mobilis de voorbereidende werk
zaamheden bijna afgerond en starten 14 april de werkzaamheden van de nieuwe aansluiting op de A67. Eind 
2021 zijn alle werkzaamheden klaar.

Werkzaamheden in 2 fasen:
* Fase 1: Nieuwe aansluiting A67

De nieuwe aansluiting op de A67 bestaat uit verschil
lende werkzaamheden. Als eerste wordt gestart met 
de nieuwe toe- en afritten op de A67. Daar waar de 
Gender de N69 kruist, wordt een ecoduiker gemaakt. 
Hierdoor kan het water onder de N69 door stromen, 
maar kunnen ook de reptielen en amfibieën overste
ken. De aanleg van het nieuwe viaduct over de snel
weg en de nieuwe fietsbrug worden ook binnen deze 
eerste fase gerealiseerd.

* Fase 2: Verbreding Kempenbaan naar 2x2 
rijstroken
De tweede fase bestaat uit de verbreding van de 
Kempenbaan naar 2x2 rijstroken. Ook wordt een 
fietspad aan de zuidkant aangelegd en worden ro
tonden en kruispunten opnieuw ingericht. Behalve 
werkzaamheden aan de Kempenbaan, worden langs 
een deel van de Kempenbaan geluidsschermen ge
plaatst. Ook komen er nieuwe bomen langs de weg. 
Bekijk de tekeningen van het Definitief Ontwerp op 
www.kempenbaanveldhoven.nl.

Schoot

De Korze

Knegselse*

HeersLegenda
Hotel NH Eindhove/d
Conference Centra -------------^ Afsluiting Moormanlaan

Bouwinrit Klein Goor (A67 Zuid)

Bouwinrit tsso (Ab7 Noord) \

Bouwroute Kempenbaan-Locht 

Bouwroute A67BurgGolf Golfclub9
Gendersteyn Veldhoven

Verkeersmaatregelen Oeienbos

Legenda
1. Rotonde Zil verbaan
2. Nieuwe toe- en afritten
3. Nieuw viaduct
4. Nieuwe fietsbrug
5. Ecoduiker
Ē. Aansluiting N59 
7. Tweerichtmgen fietspad zuidzijde 
8.. Kruising De Plank 
9. Nieuwe aansluiting De Heiberg

---------  Geíuidschermen

______ Hoofdwerkfasering Kempenbaan West en aansluiting A67

Zand aanvoeren
Vanaf 14 april tot half mei wordt er ongeveer 3.000m3 
zand per dag aangevoerd richting de omgeving van het 
Oeienbos. Dit zijn naar schatting 120 volle vrachtauto’s 
met zand per dag, die daarna weer leeg terugrijden. Dit 
zand wordt gebruikt om de taluds van het viaduct en 
het zandbed onder de nieuwe weg aan te leggen.

Routes zandaanvoer
Het zand wordt op twee locaties het Oeienbos ingereden:
1. Zand dat aan de noordzijde van de A67 moet worden 

afgezet, wordt vanaf de parkeerplaatsen bij het Esso 
tankstation (Oeienbos) langs de A67 het gebied inge
reden. De zandauto’s rijden via de A67.

2. Zand dat aan de zuidkant van de A67 moet worden 
afgezet, wordt vanaf de Locht ter hoogte van het 
Klein Goor vlakbij Baetsen het gebied ingereden. De 
zandauto’s rijden via de Kempenbaan naar de Locht.

Afsluiten Moormanlaan
De Moormanlaan wordt vanaf 14 april afgesloten voor 
alle verkeer omdat de nieuwe wegverbinding wordt 
aangelegd.

Aannemerscombinatie van Gelder/Mobilis
Vanaf 14 april is er een gebiedsconciërge aanwezig op 
het werkterrein. De gebiedsconciërge is aanspreekpunt 
voor bewoners en ondernemers die wonen en werken 
in en rond het werkterrein. Voor al uw vragen over de 
werkzaamheden Kempenbaan West en de nieuwe aan
sluiting op de A67 kunt u contact opnemen met de aan
nemerscombinatie via kempenbaan@vangelder.com 
of www.kempenbaanveldhoven.nl.

Meer informatie
Komende jaren verbeteren we de Kempenbaan ingrij
pend. Wij zorgen ervoor dat de Kempenbaan en om
geving bereikbaar blijven. Door u goed te informeren 
over de werkzaamheden en omleidingen willen we 
de overlast zo veel mogelijk beperken. Heeft u vragen 
over de ontwikkeling van de Kempenbaan? Kijk dan op 
www.kempenbaanveldhoven.nl.
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Raads nieuws
Beste mede-Veldhovenaren,
Als langstzittend raadslid wend ik mij namens de hele 
gemeenteraad van Veldhoven tot u. Al wekenlang wor
den we geconfronteerd met het coronavirus. De gevol
gen daarvan zijn zeer ernstig. Net als u maken wij ons 
zorgen over de nabije toekomst.

Naast die zorgen zien we ook positieve dingen ontstaan 
die veel indruk maken. Op de eerste plaats de mensen 
in de zorg, die onvermoeibaar de klok rond werken. De 
ondernemers en hun werknemers die er alles aan doen 
om deze moeilijke tijd door te komen. Alle medewer

Veldhoven

kers van organisaties en bedrijven die ons in onze le
vensbehoeften blijven voorzien.

En niet te vergeten: de vele individuele initiatieven die 
ook in Veldhoven genomen worden. Bijvoorbeeld om 
eenzame mensen te benaderen, om voor een ander 
boodschappen te doen. Maar ook de initiatieven waar
mee we onze dankbaarheid tonen aan diegenen die 
voorop gaan in de strijd tegen het virus.

geten we er vast een paar. Daarom: werkt u in de zorg 
of bekommert u zich extra om uw buurman? Vult u de 
voorraad in de winkel aan of levert u een andere bijdra
ge, op welke manier dan ook? Dan dank ik u hartelijk 
namens de hele gemeenteraad. Ga zo door!

Tot slot. Het is al vaak gezegd maar het is ook het al
lerbelangrijkste: let goed op elkaar en houd u aan de 
richtlijnen. Samen komen we deze moeilijke tijd door.

Als we mensen of organisaties bij naam noemen, ver- Pierre Bijnen
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Gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 14 april digitaal. Deze besluitvormen
de vergadering begint om 19.30 uur en is helaas niet fysiek bij te wonen. Via 
https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en vergaderstukken inzien en 
de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live uitgezonden via Om
roep Veldhoven.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over (sterk) gewijzigde voor
stellen. In deze coronatijd verloopt dit anders dan gebruikelijk. Wanneer u wenst 
in te spreken, meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie 
via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

AGENDA
Bespreekstuk
* Bijstellen krediet Kempenbaan West en Aansluiting A67 

Om de bereikbaarheid aan de westzijde van Veldhoven en bedrijventerrein De Run

te verbeteren wordt de Kempenbaan verbreed. Daarnaast wordt er een nieuwe 
aansluiting gemaakt op de A67. Door de vertraging in de bestemmingsplanproce
dure zijn de kosten voor het realiseren van deze aanpassingen hoger dan eerder 
begroot. Hiervoor zijn extra middelen nodig. De raad wordt voorgesteld het krediet 
te verhogen.

MILIEUZAKEN
Melding activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond 
van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) 
hebben ontvangen. Deze meldingen liggen niet ter inzage, maar kunt u op verzoek 
inzien. U kunt een hiervoor een afspraak maken via omgevingsloket@veldhoven.nl 
of bel het verkorte telefoonnummer 14 040.

Naam bedrijf Adres Voor
Aarts Transport BV De Run 4444 oprichten inrichting

RN Transporttechniek BV De Run 4218A oprichten inrichting

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

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd

0V2020-0001 26-03-2020 Antwerpse- 
baan 52

bouwen woning verleend

OV2020-0048 31-03-2020 Het Struweel
1

plaatsen afdak verleend

OV2020-0055 30-03-2020 Wal 152 bouwen
zwembad

verleend

OV2020-0063 31-03-2020 diverse
locaties

kap monumentale 
bomen

verleend

OV2020-0066 31-03-2020 Lepelkesweg
10

plaatsen
dakkapel

verleend

OV2020-0075 27-03-2020 Sondervick
84 - 86

vernieuwen
dakbeschot

verleend

OV2020-0076 27-03-2020 Zandhei 48 plaatsen carport verleend

OV2020-0077 27-03-2020 Zandhei 50 plaatsen carport verleend

OV2020-0085 31-03-2020 Tiberhof 7 plaatsen dakkapel verleend

RECTIFICATIE

Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Zaaknummer Adres Voor Verleend/
geweigerd

OV2019-0287 Grote Vliet 15 realiseren woonruimte in 
bestaande schuur

geweigerd

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer Ingediend Adres Voor
OV2020-0084 25-03-2020 Smidsvuurke realiseren 8 parkeer

plaatsen

OV2020-0085 11-03-2020 Tiberhof 7 plaatsen dakkapel

OV2020-0086 26-03-2020 Zandven 2783 F, kavel 6 bouwen bedrijfspand

OV2020-0087 26-03-2020 tussen Gerstacker 20 en 
Gerstacker 22

realiseren poort 
voor parkeerhof

OV2020-0088 27-03-2020 Zandoerleseweg 68 uitbreiden woonhuis

OV2020-0089 27-03-2020 Burgemeester 
van Hoofflaan 99

realiseren 5 
appartementen en 4 
bovenwoningen

OV2020-0091 30-03-2020 Grote Vliet 15 tijdelijk wonen in 
bijgebouw

Melding uitweg
Zaaknummer Verzonden Adres

aan melder
Geaccepteerd/
geweigerd

MI2020-005 26-03-202C) Sondervick 29 geaccepteerd

BESTEMMINGSPLANNEN

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Heike 27’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Heike 
27’ wordt voorbereid. Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van twee 
woningen op het perceel Heike 27.

(\ TER INZAGE

* Kennisgeving m.e.r.-beoordeling varkenshouderij aan de Weijerseweg 7 in 
Veldhoven.

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


