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Rijksoverheid

Toch op vaka n tie? Ga dan wíjs op reis.
Dezomervan 202owordtandersdanwe gewend zijn. Op vakantiegaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. 

Om het coronavirus onder c ontrole te h ouden, gelden er op ve el plekke n maatregelen.

Voor iedereen geldt:

Ga buiten het 
Ľŝïl Gakantieseizoen

als het lean.

Bereid je goed

voor.

Volgde
basisregels.

. Laíat je testten
bij' kl ac hten.

Wil je in Nederland 
op vaknNie?

Openbaar vervoer: allee n voor 

noodzakelijke reizen en draag een 

niet-medisch mondkapje.

Krijg je in NedeMand klachten?
Blijf duinen laatje testen. Man? een 

vl:spth;aicvia o8cto-1202.

Wil je naar het

i

huitenland op vakantie?

Je kunt alleen reizen na ar landen 

met een geel reisadvies.

Reizen naar landen met een (oranje 

of1 rood reisadvies wodt afgeraden.
Kom je terug uit zo’n lann, dan moet 
je thuisliggen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies
I ^ I op nederlandwereldwiid.nl

Info rme ee je goed vocer vcertrek over het 
lane van bestemmingen de maptranelen 

die eľ|Ę5^ld(în. Imes hiet íactuele reisanvies 

op nenerlandwerelnwijd.nL

Dojnoioan de Reisapp van
60^^ ncct^e zolcein en zen pushderichten 

veri. rfeun tj^jdensjťe vaakcíandu gat 
Nenerlann se reisadviesin de gaten.

Weet waarvoor jo verzekerd bent
sijdensje i'pîio^ oet o oC op oC rdpatr^ ring 

ís inbegrepen.

Weet welke maatregele! gelden
tijdens j^vliegr^is of in landen waar je 

doorheen reist.

Leef ook in het buitenlan d d e regel s na
die in Nederland gelden. Als lol-cale regels 

rtrenoerzijn, dan gelden deze.

Krijg fe klachten tijd ens je vakantie 

in het buitenland? Meld ja dan níj de
lokale oezonnneiUsautoriteiten.

Basisregel voor Sereen:

, Hed je klachten? 
l::^|ij^t^■lLlispn laat 

je testen.

i i Haun i,5meter 
■* Hfstand. 9

Vermy'd drukte. Was v aak je 

haanten.

Dit advies geldt per 15 juui.
alleen samen krijgen we

corona ondercontrole
Voor me er informatie:

riiksoverheid.nlrcoronavirus
or b el 0800-1351
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Voorbereidingen Kempenbaan 
Oost in volle gang

Impressie fietstunnel Kempenbaan Oost. Bron: Tauw
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We willen Veldhoven beter bereikbaar maken. Daarom vernieuwen we de hele Kempenbaan. Aan 
Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting op de A67 wordt al volop gewerkt. Het middengedeel
te van de Kempenbaan is al klaar. Ondertussen worden ook de plannen voor Kempenbaan Oost 
steeds duidelijker.

Wat gaan we doen?
We gaan de aansluiting van de Kempenbaan op 
de Randweg N2/A2 aanpassen. Daardoor kan die 
aansluiting straks meer verkeer verwerken. Dat 
is nodig omdat er nu dagelijks files staan op de 
Kempenbaan. Daarnaast:
^ richten we de Kempenbaan Oost anders in;
^ komt er een directe afrit van de N2 vanuit noor

delijke richting naar de Run 1000 en 
^ maken we De Run 2000 op een nieuwe manier 

bereikbaar.

Wanneer beginnen we?
We starten als de aanpassing van Kempenbaan 
West en de aansluiting op de A67 klaar zijn. We 
verwachten dat dit eind 2021 is. Als we tegelijk 
aan beide kanten van de Kempenbaan zouden 
werken, zijn de rijkswegen niet of beperkt bereik
baar. We kijken wel of we onderdelen die het ver

keer niet hinderen, eerder kunnen aanleggen. Bij
voorbeeld de directe aansluiting op De Run 1000. 
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, 
waarbij de aanliggende bedrijven bereikbaar 
blijven. De eerste fase start in de eerste helft van 
2021 en over 1,5 tot 2 jaar moet alles klaar zijn.

Hoe gaat het nu verder?
We werken aan de tekeningen van het ontwerp en 
het nieuwe bestemmingsplan. Deze presenteren 
we u graag dit najaar op een informatieavond. U 
kunt dan de plannen bekijken en een toelichting 
krijgen. Tijdens deze avond leggen wij uit hoe u 
hierop kunt reageren.

Meer informatie
Op www.kempenbaanveldhoven.nl kunt u meer 
lezen over het vernieuwen van de Kempenbaan.

Asfaltwerkzaamheden 
Rijkswaterstaat N2
Voor asfaltwerkzaamheden zijn de op- en afritten van de N2 tussen 
Strijp en Veldhoven van vrijdag 10 juli 21.00 uur tot zaterdag 11 juli 
09.00 uur volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. U kunt 
rekening houden met een verwachte vertraging van vijf tot tien 
minuten. Kijk voor meer informatie op https://rwsverkeersinfo.nl/ 
hinder/1851319/batadorp-leenderheide.

omleiding

Tijdelijk extra subsidie 
voor woningisolatie
Tot eind dit jaar is de subsidie voor energiebesparende maatre
gelen aan de eigen woning verhoogd. Een huiseigenaar krijgt nu 
ongeveer 30 procent van de kosten terug.

Woningisolatie is nu dus tijdelijk nog voordeliger. Milieu Centraal 
rekende uit dat een investering in spouwmuurisolatie plus vloeri- 
solatie zich met de verhoogde subsidie binnen drie jaar terugver
dient.

Meer informatie en voorwaarden op https://www.rvo.nl/subsidie- 
en-financieringswijzer/seeh/eigenaar-en-bewoner.

Zo overleeft de tuin een droge periode
Ons klimaat verandert en dat is te merken. Steeds vaker hebben we te maken met enorme hoos
buien, hitte of een lange periode van droogte. De regen die afgelopen winter viel, is op de meeste 
plaatsen alweer verdampt en het kleine beetje van nu telt nauwelijks. Na de droge zomers van 
2018 en 2019 is de verwachting dat ook deze zomer droog en warm gaat worden. Maar wat als er 
op een dag niet genoeg water beschikbaar is voor het sproeien van de tuin?

Als gemeente nemen wij samen met het Water
schap veel maatregelen om de openbare ruim
te klimaatbestendig te maken. Op veel plekken 
wordt zoveel mogelijk steen vervangen door 
groen waardoor het regenwater makkelijk in de 
grond kan zakken. Het riool wordt daarmee ook 
ontlast. Ook worden op diverse plekken wadi’s 
(Water Afvoer Drainage Infiltratiesysteem) en 
extra vijvers aangelegd. Hier kunnen we tijdens 
hoosbuien het regenwater vasthouden zodat het 
niet onnodig het riool inloopt. Tijdens een lange 
droogteperiode heeft de natuur van dit opge
vangen water weer profijt. Meer groen zorgt ook 
voor verkoeling tijdens een periode van hitte. 
We kunnen dit echter niet alleen: we hebben de 
hulp van onze inwoners hierbij hard nodig. Ook 
in je eigen tuin kun je maatregelen treffen zodat 
alles blijft groeien, bloeien en overleven tijdens 
een droge periode.

Wat kun je zelf doen?
Het begint met bewust om te gaan met het gebruik 
van water. En het aanpassen van de eigen tuin: meer 
groen en minder steen. Groen is echt dé oplossing. 
De beplanting houdt het water langer vast en bevor
dert het doorsijpelen van regenwater in de bodem.

Nog een paar tips:
^ Vang zoveel mogelijk regenwater op in eigen 

tuin met een regenton of een vijver.
^ Zorg voor beschutte plekjes in de tuin met bij

voorbeeld hagen en bomen. De wind kan de 
grond en planten minder snel uitdrogen en in 
een warme periode heb je gelijk meer schaduw 
in de tuin. En heel veel dieren worden ook nog 
eens blij van deze beschutting.

^ Kies de juiste beplanting geschikt voor droge 
en warme perioden. Op internet is genoeg in
formatie te vinden en een lokale hovenier geeft 
graag advies.

^ Zorg dat de aarde in de tuin niet kan uitdrogen door op zoveel 
mogelijk plekken bodembedekkers te planten. De grond hieron
der blijft daardoor koel en vochtig. Dit scheelt ook nog eens veel 
schoffelwerk in de tuin.

^ Water geven doe je bij voorkeur ’s morgens vroeg of ’s avonds 
want overdag verdampt het water snel. Sproei niet iedere dag 
een beetje maar liever af en toe flink veel, de planten worden 
hierdoor sterker. Eén uitzondering: nieuwe aanplant heeft echt 
veel vaker water nodig. Sproei ook gelijk een beetje water in een 
bakje voor insecten, egels en vogels zodat ze kunnen drinken en 
badderen.

Met het nemen van deze eenvoudige maatregelen maak je jouw 
tuin klimaatbestendig en verkleinen we samen de kans op verdro
ging van de grond en wateroverlast tijdens hoosbuien.

ŴT ,ï.'
't

For our English-speaking residents: The most essential matters on our website are now available in English. Check www.veldhoven.nl/english.
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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.

OMGEVINGSZAKEN

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Ingediend Adres Voor
OV2020-0183 24-06-2020 De Run 4600 realiseren tijdelijke entrée

OV2020-0184 24-06-2020 Heerseweg 1 plaatsen constructie t.b.v. 
glazen dak

OV2020-0185 24-06-2020 Mauritsstraat 27 vergroten woning

OV2020-0186 25-06-2020 De Pompenmaker 20 plaatsen erfafscheiding

OV2020-0188 26-06-2020 Zandven, kavel3 bouwen bedrijfshal

OV2020-0189 26-06-2020 Platanenlaan 7 wijzigen gebruik

OV2020-0190 27-06-2020 Kruisstraat 70 vervangen dak

OV2020-0191 28-06-2020 Plataanbeek 50 opknappen overkapping, 
garage en schutting

OV2020-0192 28-06-2020 Ark 39 plaatsen dakkapel

OV2020-0193 29-06-2020 Berkt 28 wijzigen gebruik

OV2020-0194 29-06-2020 De Steenzager 59 uitbreiden woonhuis

OV2020-0195 29-06-2020 Bolhei 9 plaatsen raamkozijn

OV2020-0196 29-06-2020 Lange Mees 48 realiseren dakopbouw en 
dakkapel

OV2020-0197 30-06-2020 De Suikerbakker 13 realiseren inrit

OV2020-0198 30-06-2020 Mansus 22 realiseren aanbouw

OV2020-0199 30-06-2020 Zandoerle 3 A realiseren aanbouw

OV2020-0200 01-07-2020 Koningshof verrichten diverse 
werkzaamheden

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Zaaknum- Adres Voor Nieuwe uiterste
mer beslisdatum

OV2020-0134 Kermisberg 9 plaatsen dakkappellen 20-08-2020

OV2020-0119 Patrijs 28 plaatsen erfafscheiding en berging 10-08-2020

^ OMGEVINGSZAKEN

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2020-0124 26-06-2020 Dorpstraat 59 uitbreiden woning verleend

OV2020-0141 26-06-2020 Dotterbeek 19 plaatsen opbouw verleend

OV2020-0157 26-06-2020 Parklaan 9 plaatsen
overkapping

verleend

OV2020-0167 26-06-2020 Oude realiseren tijdelijke verleend
Kerkstraat 27 huisvesting St. Jan 

Baptist

Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Zaaknummer Adres Voor
OV2019-0285 Dorpstraat 93 en 95 verbouwen en wijzigen

gebruik monumentaal pand

(\ BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan ‘Riethovensedijk 12’
Dit bestemmingsplan voorziet in de verandering van de agrarische bestemming 
van het perceel Riethovensedijk 12 naar een niet-agrarische bestemming ten 
behoeve van een aan huis verbonden bedrijf, statische opslag, caravanstalling en 
loonwerkbedrijf.

(\ VERKEERSBESLUIT

* Verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in 
de Marenberg’.

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van 
elektrische voertuigen aan de Sportlaan’.

DE WEKELIJKSE NIEUWSRUBRIEK VAN

Veldhoven
FOTOGRAFIE:
WEBSITE:
E-MAIL:
POSTADRES:
BEZOEKADRES:
TELEFOON:

gemeente Veldhoven (tenzij anders vermeld)
www.veldhDven.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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