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Gemeent enieuws
Stap voor stap meer 
ruimte in Veldhoven
Veel Veldhovenaren houden zich aan de coronamaatregelen. Dat is niet altijd makkelijk maar daar
door hebben we het virus wel onder controle gekregen. Zolang het coronavirus onder controle 
blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Op 1 juni worden opnieuw enkele maatregelen ver
soepeld. Zo wordt ‘alleen’ weer iets meer ‘samen’, ook in Veldhoven.
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Asfaltwerkzaamheden 
Antwerpsebaan en Burcht
In de eerste week van juni wordt er gewerkt aan het wegdek van 
de Antwerpsebaan en de Burcht. Dit is nodig om de kwaliteit van 
de wegen te verbeteren. Op de Antwerpsebaan ter hoogte van 
de aansluiting op de Eindhovensebaan wordt een asfaltdrempel 
gemaakt. Op de Burcht vervangen we de bestaande deklaag van 
de rijbaan en het fietspad door een nieuwe deklaag.

In beide gevallen worden omleidingsroutes aangegeven met bor
den. Houd rekening met extra reistijd van maximaal 10 minuten. 
Deze werkzaamheden zorgen voor overlast. De aannemer doet 
zijn best om die overlast te beperken maar enige overlast is niet te 
voorkomen. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. Omwonenden 
hebben een brief gehad van de aannemer, met meer informatie.

Planning werkzaamheden
* Woensdag 3 juni

07:00-10:00 uur: frezen asfalt op de Antwerpsebaan 
10:00-16:00 uur: frezen asfalt op de Burcht

* Donderdag 4 juni
07:00-11:00 uur: aanbrengen asfalt op de Antwerpsebaan 
11:00-16:00 uur: aanbrengen asfalt op de Burcht 
11:00-17:00 uur: aanbrengen belijning op drempel

Antwerpsebaan en op kruising Burcht.

* Vrijdag 5 juni
07:00-16:00 uur: aanvullen bermen (en zo nodig aanhelen 

inritten) op de Antwerpsebaan

Inzameling Klein 
Chemisch Afval succesvol
De medewerkers van afvalinzamelaar Baetsen hadden het er 
druk mee. Op de zaterdagen 9 en 16 mei brachten veel inwoners 
klein chemisch afval naar de KCA-wagen.

Door de coronamaatregelen was de planning van de inzameling 
aangepast. De KCA-wagen kwam op 4 standplaatsen in plaats van 
op 11 plekken. De wagen stond er wel langer. Veel inwoners kwa
men gratis Klein Chemisch Afval (KCA) inleveren.

KCA-inzameling in oktober
In oktober is er weer een inzamelronde voor KCA. We weten nu nog 
niet of de planning dan opnieuw wordt aangepast. Dat hangt af van 
de coronamaatregelen die op dat moment gelden.

Een wachtrij ‘corona-style’ op 9 mei. Iedereen hield zich goed aan de spelregels, 

waarvan afstand houden de belangrijkste was. Foto: Baetsen afvalinzameling.
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In de eerste 2 weken van juni zijn asfaltwerkzaamheden gepland op een deel van de A67, tussen 
de toerit Eersel en knooppunt De Hogt. Hiervoor gaat uitsluitend dit deel van de weg, richting De 
Hogt/Eindhoven, 7 nachten dicht. Het wegvak blijft tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor 
hulpdiensten.

Planning werkzaamheden
Er wordt gewerkt van dinsdagavond 2 juni tot en 
met vrijdagochtend 5 juni. En de week erna van 
maandagavond 8 juni tot en met vrijdagochtend 
12 juni, telkens van 20.00 uur ’s avonds tot 06.00 
uur ’s morgens.

Omleidingen
De omleidingsroutes zijn aangegeven met borden. 
^ De adviesroute voor verkeer vanaf Antwerpen 

naar Eindhoven gaat via de E19 - A16 - A58 - A2.

* Verkeer vanaf Eersel richting Eindhoven/Veldho- 
ven/Venlo rijdt via Eindhovenseweg - Locht - 
Kempenbaan.

* Verkeer vanaf Eersel richting Maastricht rijdt via 
N397 - N69 - N396.

Contact
Kijk voor meer informatie op de website 
www.vanAnaarBeter.nl of bel naar 0800-8002. 
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door 
Via Optimum in opdracht van Rijkswaterstaat.

Wijziging afvalinzameling 
en oud papier Pinksteren
Op maandag 1 juni - tweede Pinksterdag - wordt geen huisvuil 
en oud papier opgehaald. De ophaaldiensten verschuiven zoals 
hieronder aangegeven.

Huisvuil
De ophaaldienst in de wijken ’t Look, d’Ekker en Cobbeek/Centrum 
(GFT+E en PMD) en ’t Look en d’Ekker (restafval) verschuift naar 
zaterdag 30 mei.

De containers en PMD-zakken moeten op de ophaaldag om 07.30 
uur buiten staan.

Oud papier
De ophaaldienst verschuift naar maandag 8 juni in het gebied De 
Kelen westelijk van de Hertgang.

Tip
Op uw persoonlijke afvalkalender staan ook de juiste ophaaldagen.
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Concept Regionale Energiestrategìe (RES)
Metropoo[regio Eindhoven
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Strategie

Regionale keuzes in energie
In onze regio willen we meer duurzame energie en minder aardgas gebruiken. Dat is beter voor het 
klimaat. Daarom werkt Veldhoven samen met 20 andere gemeenten, in de Metropoolregio Eindho
ven. We bedenken hoe we Zuidoost-Brabant duurzamer kunnen maken. Dit doen we samen met de 
provincie, twee waterschappen, de netbeheerder en verschillende belanghebbenden. Hoe we dat 
willen doen, beschrijven we in de Regionale Energiestrategie.

In het eerste concept staat dat we in de komende 
jaren veel energie willen besparen. Bijvoorbeeld 
door op veel meer plekken goed te isoleren. Want 
hoe minder energie we nodig hebben, hoe minder 
we ook op hoeven op te wekken. Daarnaast kijken 
we naar maatregelen die relatief eenvoudig zijn. 
Denk aan zonnepanelen op daken van bedrijven 
en grote stallen. In de Regionale Energiestrategie 
staan ook de gebieden waar windmolens en zon
nevelden geplaatst zouden kunnen worden. We 
gaan onderzoeken en met betrokkenen bespre
ken welke locaties het meest geschikt zijn.

Stapsgewijs
Naast het opwekken van duurzame energie, gaan 
de woningen en gebouwen in onze regio stapsge

wijs van het gas af. Zo willen we in 2030 samen 
twee terawattuur aan duurzame energie bijdra
gen aan het nationale Klimaatakkoord. Ter verge
lijking: één terawattuur is zo’n 2.500 voetbalvel
den vol met zonnevelden. Of ruim 50 windmolens 
van 200 meter hoog. Kijk voor meer informatie op: 
https://metropoolregioeindhoven.nl/thema-s/
energietransitie.

Webinar
Wilt u kennis nemen van en meepraten over de 
Regionale Energiestrategie? Dat kan! Op don
derdag 4 juni houdt de Metropoolregio Eindho
ven een webinar voor inwoners. Het webinar 
duurt van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur. Meer 
informatie en aanmelden: bit.lv/webinar4juni.

Tweede inrit bouwverkeer 
Kempenbaan-West
Er wordt een tweede in- en uitrit voor bouwverkeer in gebruik ge
nomen voor de werkzaamheden aan project Kempenbaan-West. 
De tweede inrit ligt aan de Locht, tegenover Koningshof. Bij beide 
inritten geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. U 
kunt rekening houden met een verwachte vertraging van minder 
dan vijf minuten.
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Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis
Het gemeentehuis is maandag 1 juni, tweede Pinksterdag, 
gesloten.
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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
OV2020-0131 12-05-2020 Locht 79 plaatsen bijgebouw
OV2020-0132 13-05-2020 Smelen 38 plaatsen geluidsscherm
OV2020-0134 14-05-2020 Kermisberg 9 plaatsen dakkapellen
OV2020-0135 15-05-2020 Zandven kavel 6 bouwen bedrijfspand
OV2020-0136 15-05-2020 Klaverplein 27 plaatsen dakopbouw
OV2020-0137 15-05-2020 Kapelstraat-Zuid 52 A realiseren uitbouw
OV2020-0138 16-05-2020 De Sitterlaan 78 plaatsen dakkapel
OV2020-0139 17-05-2020 Taling 11 plaatsen overkapping
OV2020-0140 28-03-2020 Heuvelstraat 58 realiseren vier apparte

menten en atelierruimte
OV2020-0141 18-05-2020 Dotterbeek 19 plaatsen opbouw

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Zaaknummer Adres Voor Nieuwe uiterste 

beslisdatum

OV2020-0065 Ranselberg 17 verhuren kamers 30-06-2020

OV2020-0093 Hoogepat 59 plaatsen dakopbouw 09-07-2020

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Zaaknummer Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2019-0287 Grote Vliet 15 realiseren woonruimte in geweigerd

bestaande schuur

OMGEVINGSZAKEN

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden Adres Voor Verleend/

aan aanvrager geweigerd
OV2020-0034 19-05-2020 Half Mijl 4 bouwen

bedrijfswoning
verleend

OV2020-0067 19-05-2020 Sterrenlaan 5 interne verleend
aanpassing

OV2020-0080 13-05-2020 Kempenbaan plaatsen geluids- verleend
(E 6462, E6468 
en B3496)

schermen

OV2020-0107 18-05-2020 Schouwberg
16

vervangen
dakkapel

verleend

OV2020-0113 14-05-2020 Margrietstraat
42

plaatsen
dakkapellen

verleend

VERKEERSBESLUITEN

* Verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische 
voertuigen in het Hof van Gerwen’.

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken in de Sirius nabij de Oortlaan’.

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op 
kenteken in de Hermannistraat (2x)’.

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van 
elektrische voertuigen in Het Schoor’.

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Aanpassen venstertijden laad- en losstrook Kruisstraat’.

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
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