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Rijksoverheid

1,5 meter afstand is altijd de norm
Heb je klachten? 

fíllj* Blijf thuis. 

Laat je testen.

Ben je benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Binnen én buiten:

'
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Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Vermijd te 
drukke plekken.

Was vaak je 
handen.

Per 1 juli gelden de volgende maatregelen:

Binnen

Is er doorstroming van 
mensen met beperkt 
onderling contact?

Aantal mensen onbeperkt.

■*į| Is er sprake van een vaste 
zitplaats, reservering en 
gezondheidscheck?

Aantal mensen onbeperkt.

Spreekkoren, hard meezingen 
of schreeuwen in groeps
verband is niet toegestaan.

Discotheken en nachtclubs 
blijven gesloten.

Geen reservering en 
gezondheidscheck?

Maximaal 100 mensen 
met vaste zitplaats.

Buiten:

Geen vaste zitplaats, 
reservering en 
gezondheidscheck?

Maximaal 250 mensen.

t In de horeca is een vaste 
zitplaats altijd verplicht.

De 1,5 meter 
afstand is niet 
verplicht voor:

Kinderen 
tot 18 jaar

Contact- 
K“ beroepen

* Sporters, acteursX

6

en dansers

Hulp
behoevenden

Huishoudens

Terras met 
kuchscherm

In vervoer:

Alle zitplaatsen 
zijn beschikbaar

In het openbaar vervoer:

Het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
is verplicht.

© Vermijd de spits

Qļ, In personenvervoer zoals 
touringcars, taxi's en busjes:

Gezondheidscheck, niet- 
medisch mondkapje en 
reservering zijn verplicht.

In privévervoer:

Niet-medisch mondkapje 
geadviseerd bij passagiers uit 
verschillende huishoudens.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.

alleen samen krijgen we
corona ondercontrole

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351
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Verkeersmaatregelen A67
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Vanaf 3 juli start de bouw van de middensteunpunten van het viaduct over de A67. Op de verzor- 
gingsplaats en in de (midden)bermen van de A67 komen in totaal 4 steunpunten, die op het kaartje 
met een ster zijn aangeduid. Het nieuwe viaduct verbindt de Zilverbaan met de nieuwe N69 en 
zorgt voor een betere bereikbaarheid van De Run en enkele omliggende toplocaties.

Voor deze werkzaamheden beginnen wordt een 
zogeheten heistelling opgebouwd ten noorden 
van de verzorgingsplaats. Hier starten de hei
werkzaamheden. Het tankstation blijft tijdens de 
werkzaamheden bereikbaar.

Rijstrook afgezet en vluchtstrook als rijbaan
Ter voorbereiding van de bouw van de steunpun
ten in de berm van de A67, wordt vanaf 3 juli in 
beide richtingen van de A67 één rijstrook afgezet 
zodat er ruimte is om te werken.

Het verkeer kan hier enige hinder van ondervin
den. De vluchtstrook wordt gebruikt als rijbaan,

zodat tijdens de werkzaamheden twee rijstroken 
per rijrichting beschikbaar blijven.

Werkzaamheden tijdens en na de bouwvak- 
vakantie
Tijdens de bouwvakvakantie (van maandag 27 juli 
tot en met vrijdag 14 augustus) gaan de heiwerk
zaamheden door. De overige werkzaamheden 
liggen zo goed als stil. De aannemerscombinatie 
heeft de afgelopen weken veel zand gereden om 
de fundering van de weg en de landhoofden van 
het viaduct Oeienbos aan te leggen. Dit zand kan 
de komende weken goed inklinken, waardoor het 
steviger wordt.

Let op! Aangepaste snelheid

50 km per uur op de Locht
Sinds kort liggen er 2 uitritten voor werkver
keer tegenover elkaar om de N69 en de aanslui
ting op de A67 te kunnen aanleggen. Om uw vei
ligheid en die van wegwerkers te beschermen, 
geldt ter hoogte van de uitritten een maximum 
snelheid van 50 km per uur.

Wij vragen u dringend om u te houden aan die 
maximum snelheid. Er zijn al diverse meldingen 
bij ons gedaan over inhaalacties. Omdat het zicht 
door de bocht beperkt is en er twee uitritten voor 
werkverkeer aan allebei de kanten zijn, ontstaan 
er gevaarlijke situaties. De komende weken gaat 
de politie hier vaker controleren.

in- ĩ mint
bouwverkeer

Asfaltonderhoud Vooraard
Van 7 tot en met 23 juli vinden asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Vooraard. De weg is in 
beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de Oersebaan. U kunt rekening hou
den met een vertraging van 5 tot 10 minuten.
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Ook in de zomervakantie

Sjors Sportief zomereditie!
Alle kinderen, ook die geen lid zijn van een vereniging, kunnen 
ook tijdens de zomervakantie sporten. Dat vinden we belangrijk, 
zeker nu. Daarom hebben gemeente Veldhoven, Brede school 
Veldhoven en Cordaad Welzijn samen met de lokale sportvereni
gingen iets bedacht: de Sjors Sportief zomereditie!

Iedereen in Veldhoven kent Sjors Sportief. Via www.siorssportief.nl 
willen we verenigingen en sportaanbieders de gelegenheid bieden 
om veilig sportactiviteiten aan te bieden. Zo kunnen kinderen, ook 
die geen lid zijn van een vereniging, lekker bezig zijn en kennisma
ken met verenigingen, sporten en activiteiten tijdens de zomerva
kantie.

Hoe werkt het?
Verenigingen en sportaanbieders kunnen tot en met 7 juli hun acti
viteit aanmelden op www.sjorssportief.nl (‘Sjors Sportief zomer’). 
Hiermee levert u een belangrijke bijdrage. Én het is een uitgelezen 
kans om potentiële leden kennis te laten maken met uw vereniging 
en activiteiten. Activiteiten kunnen vanaf 13 juli tot en met eind au
gustus worden aangeboden.

Wanneer?
Kinderen en jeugd tot en met 18 jaar kunnen vanaf 8 juli op 
www.sjorssportief.nl kijken welke activiteiten worden aangebo
den. Vanaf 10 juli (om 16.00 uur) kunnen ze zich inschrijven op de 
site van Sjors Sportief. Het aanbod start vanaf 13 juli en loopt tot en 
met eind augustus.

Veilig sporten
Uiteraard vinden alle activiteiten plaats volgens de richtlijnen van 
het RIVM en wordt het protocol Verantwoord sporten van NOC*NSF 
gevolgd.

Meer informatie?
Wilt u iets organiseren, maar weet u nog niet precies wanneer? 
Meldt u dan toch aan zodat kinderen zich wel alvast kunnen in
schrijven. Bent u geen vereniging, maar wilt u toch graag een ac
tiviteit voor deze doelgroep aanbieden? Of heeft u andere vragen? 
Neem dan contact op via info@sjorssportief.nl.

Het jongerenwerk van Cordaad Welzijn ziet de waarde van ver
enigingen en biedt daarom graag ondersteuning aan vereni
gingen. Het jongerenwerk kan ondersteunen bij alles wat te 
maken heeft met de ontwikkeling van kinderen en jongeren in 
de leeftijd van 9 t/m 24 jaar. Daarbij kun je bijvoorbeeld den
ken aan: veilig sportklimaat (het tegengaan van pesten, het 
betrekken van ouders, hoe ga je om met zorgelijke signalen), 
alcoholgebruik binnen de vereniging, (hang)jongeren op/om 
het terrein van de vereniging. Kijk voor meer informatie op 
www.cordaadwelzijn.nl.

Kijk ook op www.veldhoven.nl



Officiële Bekendmakingen
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Gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 7 juli. Deze besluitvormende vergadering begint om 19.30 uur en is 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. U dient uw bijdrage schríftelijk 
aan te leveren.

Agenda
Bespreekstukken:
* Kadernota 2021

De kadernota heeft normaal gesproken als doel om de beleidsmatige en finan
ciële kaders vast te leggen voor de komende jaren. Hierdoor wordt een basis 
gelegd voor de programmabegroting 2021-2024. Het zijn op dit moment (finan
cieel) onzekere tijden. Het vastleggen van beleidsmatige doelen en kaders is 
daardoor erg lastig. De kadernota is dit jaar sober en bevat alleen de financi- 
eel-technische kaders voor de begroting 2021.

« Rapport Rekenkamercommissie ‘Draaien aan de knop van de ODZOB’
De Rekenkamercommissie Veldhoven heeft samen met de rekenkamercommis
sies van een aantal van de bij de ODZOB aangesloten gemeenten onderzoek 
verricht naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant. De Rekenkamercommissies formuleren een aantal aanbe
velingen voor de gemeenteraden. Voorgesteld wordt deze aanbevelingen over 
te nemen.

Woensdag 1 juli » 2020
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.

* Rapport Rekenkamercommissie ‘De Omgevingswet, een uitdaging voor 
elke gemeente’
De Rekenkamercommissies van Veldhoven, Waalre en Best hebben gezamen
lijk een onderzoek verricht naar de stand van zaken van de invoering van de 
Omgevingswet. De Rekenkamercommissies formuleren aanbevelingen aan de 
colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden van de drie 
gemeenten. De raad wordt voorgesteld de aanbevelingen over te nemen 

« Rapport Rekenkamercommissie ‘Van Woonvisie naar actuele program
ma’s’
De Rekenkamercommissie Veldhoven heeft onderzoek verricht naar het Veld- 
hovense woonbeleid en de uitvoering daarvan. In dit rapport wordt een aantal 
aanbevelingen gedaan. De raad wordt voorgesteld deze aanbevelingen over te 
nemen.

« Raadsinformatienota ‘Urgente voorzieningen huisvesting scholen’
Op verzoek van de fractie van het CDA wordt de Raadsinformatienota ‘Urgente 
voorzieningen huisvesting scholen’ toegevoegd aan de agenda van de raads
vergadering.

* Motie vreemd aan de agenda: CDA inzake ‘Bravoflex’
Op verzoek van de fractie van het CDA is een ‘motie vreemd aan de agenda’ 
toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering.

OMGEVINGSZAKEN

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Ingediend Adres Voor
OV2020-0181 19-06-2020 Hermelijn 40 plaatsen dakopbouw
OV2020-0182 22-06-2020 Lange Kruisweg 64A vervangen kozijnen

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden Adres Voor Verleend/

aan aanvrager geweigerd
OV2020-0132 19-06-2020 Smelen 38 plaatsen

geluidsscherm
verleend

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Voor Verleend/
geweigerd

OV2020-0176 18-06-2020 De Bleker 61 wijzigen
voorgevel

verleend

Melding uitweg
Zaaknummer Verzonden 

aan melder
Adres Geaccepteerd/

geweigerd
MI2020-014 24-06-2020 Grenswal 23 geaccepteerd

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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