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Rijksoverheid

Maatregelen tegen het coronavirus
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Blijf zoveel Houd 1,5 meter Was vaker je
mogelíjkthuis. afstand. handen.

Beperk sociaal contact:

VtV O a ĵ 11 ee n na ar b u i ten voor 

boodschappen, een frisse 
neus of om iets voor een 
ander te doen.

Werk thuis wanneer dit 
moBelijk is.

įjįt Creeps vorming van meer 

dan twee personen is al teen 
toegestaan als er 1,5 meter 
afstand wordt gehouden.

Uitzūndenŕng HKjrļjeíiňnen/huishūUíŕefis 
en fernrferen t/m iz joor.

Maatregelen in het openbare leven:

Ēİ3 Vanaf zg april Ē3 Vanaf n mei ĚĴ1 T/rrngmei:

V Kinderen t/m 1 z jaar ku nnen 
georganiseerd en onder 
begeleiding samen buiten 
sporten. Wedstrijden niet 
toegestaan.

V Jongerenvaniĵt/rmSjaar 
kunnen georganiseerd en 
onder begeleiding samen 
buiten sporten op t,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan.

V Topsporters ku nn en bi nne n - 
en buiten trainingen 
hervatten, op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan.

V zelf sta n d ig wonende oudere n 
[70+J kunnen dooréén of 
twee vaste personen worden 
bezocht.

V Openingkinderopvangen 
(speciaal) basisonderwijs.

V Basisscholen halveren 
groepsgrootte in de klas. 
Kinderen gaan de helft van 
de tijd naar school. De andere 
helft volgen ;e onderwijs
op afstand.

įļ Het overrge onderwijs blijft 
gesloten,

įį Alle eet- en drin kgelege nhe- 
den zijn gesloten. Bezorgen 
en afhalen blijft mogelijk.

tì sport ve renīgingen (18+Ĵ, 
fitnessdubs, sauna's, casino's, 
speelhallen en seksinrīchtin- 
gen zijn gesloten.

Ĥ Publieke locaties zoals musea, 

concertzalen, theaters, 
sportclubs zijn gesloten,

X Het uitoefenen van alle 
contact beroepen is verboden.

X Samenkomsten zijn 
verboden.

•jĝ Hoest en nies in 
je eiieboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.

Schud geen handen.

fHe b je ve rkou dheid s- 
ļ.-" klachten? Blijf dan thuis 
en ziek uit. Ben je ook 
benauwden/of heb je 
koorts? Dan moet iedereen 
in het huis thuisblijven.

Ěj| Toti september:

X Al Ie evenementen meteen 
vergunnings- en meldplicht 
zijn verboden,

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer ln|bmwEle 
rilksovŕtheìd.nľ'cū ronawlnis

afbel 0800-1351
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OPPERVLAKTE WOONKAVELS

A
A. 542 m2
B. t/m I. 390 m2

J. 400 m2

K. 549 m2

L. 510 m2

M. 394 m2

N. 481 m2
O. 459 m2

Het gemeentehuis is Bevrijdingsdag, 
dinsdag 5 mei, gesloten.

Op zaterdag 16 mei 2020 organiseren we een afspraakdag kavelverkoop Blauwven. Deze is be
doeld voor serieuze belangstellenden die de aankoop van een bouwkavel overwegen. Tijdens een 
afspraak met deskundige medewerkers van de gemeente is er gelegenheid om vragen te stellen.

De maatregelen van de Rijksoverheid in verband 
met het coronavirus hebben invloed op het ver- 
koopproces van de kavels aan het Blauwven. 
Goed rekening houdend hiermee zetten we het 
verkoopproces nu toch in gang. Hiermee komen 
we tegemoet aan de behoefte van belangstellen
den.

Afspraak reserveren
De afspraakdag is op zaterdag 16 mei 2020 van 
9.00 - 17.00 uur in het gemeentehuis in Veldhoven. 
Heeft u serieuze belangstelling voor de aankoop 
van een kavel en wilt u een persoonlijk gesprek? 
U kunt per e-mail een afspraak reserveren. Stuur 
hiervoor uiterlijk zondag 10 mei een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl onder vermelding van 
‘Afspraak Blauwven’. Kunt u deze dag niet aanwe
zig zijn? U kunt in uw mail aangeven dat u graag 
een telefonische afspraak wilt maken. Vermeld 
uw telefoonnummer zodat wijhierover contact 
met u kunnen opnemen.

Stel alstublieft in de mail alvast uw vragen. Dan 
kunnen onze medewerkers zich hierop voorberei
den en u tijdens de afspraak zo goed en snel moge
lijk helpen. Alle verkoopinformatie is beschikbaar 
op www.veldhoven.nl/kavels-te-koop. Iedereen 
die een afspraak aanvraagt, ontvangt van ons be
richt over tijdstip en duur van de afspraak.

Uw en onze veiligheid
We respecteren de coronamaatregelen en rich
ten de afspraakruimte zodanig in dat 1,5 meter 
afstand houden mogelijk is. En we plannen maxi
maal 3 afspraken tegelijkertijd in. U kunt met 
maximaal 2 personen naar de afspraak komen. 
Graag vertrouwen we erop dat ook u meewerkt 
aan het naleven van de coronamaatregelen, zo
dat de afspraak voor iedereen op een werkbare 
en veilige manier kan verlopen. Wanneer u of een

van uw gezinsleden ziekteverschijnselen heeft 
blijft u thuis. Dan kunt u in plaats van de afspraak 
op een ander moment telefonisch overleggen.

Inleveren interesseformulier
De toewijzingsvolgorde van de kavels gebeurt 
via loting, onder toezicht van een notaris. Wilt u 
meeloten? Vul dan het interesseformulier in dat 
u vindt op www.veldhoven.nl/kavels-te-koop. Dit 
formulier moet uiterlijk woensdag 27 mei 2020 
om 17.00 uur bij ons binnen zijn. Verstuur het in
gevulde en ondertekende formulier:
^ per e-mail (voorkeur) naar 

gemeente@veldhoven.nl en vermeld in de 
onderwerpregel ‘bouwkavel Blauwven’

^ per post naar gemeente Veldhoven, Postbus 
10101, 5500 GA Veldhoven (houd rekening met 
de tijd tussen verzending en postbezorging).

Of:
^ geef het af bij de receptiebalie van het gemeen

tehuis, Meiveld 1 Veldhoven. Vraag om een ont
vangstbewijs.

Heeft u eerder al een interesseformulier ingele
verd? Opnieuw insturen is niet nodig. Alle formu
lieren die wij eerder hebben ontvangen, loten ge
woon mee, tenzij u ons laat weten dat u niet meer 
wilt meeloten.

Loting
Ook de lotingsprocedure voor de verkoop wordt 
voorbereid. Notarishuys Veldhoven verricht de 
verloting van de toewijzingsvolgorde van de ka
vels op donderdag 4 juni 2020. Degenen van wie 
wij een interesseformulier hebben ontvangen, 
krijgen nader bericht over locatie en tijd. Uiter
aard wordt - afhankelijk van de dan geldende 
coronamaatregelen - bekeken hoe deze lotings
procedure vorm kan krijgen.

Wijziging afvalinzameling 
Bevrijdingsdag
Op dinsdag 5 mei - Bevrijdingsdag - wordt geen huisvuil opge
haald. De ophaaldienst verschuift zoals hieronder aangegeven. 
Tip: op uw persoonlijke afvalkalender staan ook de juiste op
haaldagen.

De ophaaldienst in de wijken Zonderwijk, Pegbroeken en Veldho- 
ven-Dorp (GFT+E en PMD) en Veldhoven-Dorp (restafval) verschuift 
naar zaterdag 2 mei. De containers en PMD-zakken moeten op de 
ophaaldag om 07.30 uur buiten staan.

Start kavelverkoop Blauwven

Dodenherdenking 4 mei 
dit jaar vanuit huis
Door de coronamaatregelen is er dit jaar geen openbare doden
herdenking in Veldhoven.

Bij deze 75ste dodenherdenking 
herdenken wij allemaal op onze 
eigen manier, in huiselijk kring, de 
slachtoffers van oorlog en terreur 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Op 
afstand, maar toch met elkaar ver
bonden.

Herdenkingstoespraak
U kunt kijken naar een herdenkingstoespraak van burgemeester 
Marcel Delhez via Omroep Veldhoven op 4 mei om 19.30 uur. Daarna 
kunt u de herdenking en de toespraak van Koning Willem-Alexander 
volgen via nationale tv.

Vlaggen
We vragen u om gehoor te geven aan de oproep van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei om op 4 mei de vlag de hele dag halfstok te han
gen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers en op 5 mei de 
vlag uit te steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan 
hen die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.

Organisatie herdenkingen
De werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september or
ganiseert ieder jaar op 4 mei de Dodenherdenking. We herdenken 
dan alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen.
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Sportparken in Veldhoven onder voorwaarden weer open
De sportparken gaan vanaf woensdag 29 april weer open voor jeugd en jongeren. Kinderen en jongeren mogen 
dan namelijk weer buiten gaan sporten. Dit is een versoepeling van de eerder ingestelde coronamaatregel, 
want er zijn wel voorwaarden.

Bijna 6 weken niet trainen en niet spelen met team- 
genootjes. Voor veel kinderen (en ouders) was het 
een moeilijke maatregel. Maar die maatregel is nu 
versoepeld. Kinderen tot en met 12 jaar mogen - 
georganiseerd en onder begeleiding - weer buiten 
trainen. Datzelfde geldt voor jongeren van 13 tot en 
met 18 jaar, maar deze groep moet ook de 1,5 meter 
onderlinge afstand aanhouden. Wedstrijden zijn niet 
toegestaan. Jeugd en jongeren mogen nog niet vrij 
sporten op de velden. Voor alle recreatieve sporters 
boven de 18 jaar blijven de sportparken nog gesloten.

Géén lid, wel sporten
Naast het hervatten van de verenigingsactiviteiten 
komt er ook de mogelijkheid voor kinderen en jonge
ren die géén lid zijn van een vereniging om onder bege
leiding te sporten. De gemeente zorgt dat de komende 
week alle betrokken partijen hierover afspraken maken.

Binnensport naar buiten
Inmiddels hebben diverse binnensportverenigingen 
aangegeven ook graag gebruik te willen maken van de 
buitensportaccommodatie van verenigingen. Mooi als

er zo samengewerkt kan worden dat iedereen onder de 
18 jaar weer kan sporten. Als dat nodig is, brengt de 
gemeente graag verenigingen met elkaar in contact. Zo 
helpen we elkaar!

Meer informatie
Als er nieuwe/aangepaste maatregelen komen vanuit 
RIVM of andere organisaties, dan houden wij u op de 
hoogte. Informatie over de coronamaatregelen met 
betrekking tot sporten, is te vinden op httpsV/www. 
riiksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/
openbaar-en-dagelijks-leven/sport.

#AlleenSamen #Houvol #StayFit
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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.

OMGEVINGSZAKEN

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Ingediend Adres Voor
OV2020-0105 14-04-2020 Dorpstraat 22 C plaatsen dakkapel

OV2020-0107 15-04-2020 Schouwberg 16 vervangen dakkapel

OV2020-0108 15-04-2020 De Borchgravestraat 49 verbouwen woning

OV2020-0109 16-04-2020 Nijverheidslaan 68 plaatsen erfafscheiding

OV2020-0110 17-04-2020 Bisschopstraat 12 realiseren dakopbouw

OV2020-0111 17-04-2020 Koepel 43 renoveren zorgcomplex

OV2020-0112 18-04-2020 Peppelbeek 7 bouwen carport

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden Adres Voor

aan aanvrager
Verleend/
geweigerd

OV2020-0058 21-04-2020 Vooraard 26 wijzigen verleend
bestemming

OV2020-0106 15-04-2020 nabij rotonde plaatsen tijdelijke verleend
Sint Janstraat noodmast

(\ VERKEERSBESLUIT

* Verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische 
voertuigen aan de Marter’.

* Verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaatsen voor het laden van elektrische 
voertuigen aan het Hooghuis’.
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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


