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Werkzaamheden in 
Kruisstraat

Dienstverlening in coronatijd
Ook in coronatijd gaat onze dienstverlening gewoon door. Hoe handig is het dat u ook zaken online 
kunt regelen waarvoor u niet naar het gemeentehuis hoeft te komen. Moet u toch in het gemeen
tehuis zijn? Wij hebben daar maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan.

U kunt veel zaken eenvoudig thuis online via onze 
website www.veldhoven.nl regelen. Denk hierbij 
aan:
* melding maken;
* verhuizing doorgeven;
* gevonden en verloren voorwerpen doorgeven;
* uittreksel BRP (online goedkoper dan aan de ba

lie);
* uittreksel burgerlijke stand;
* wijzigen naamgebruik.

Aanvragen via andere websites
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) kunt u aan
vragen via www.justis.nl/vog. De eigen verklaring 
(gezondheidsverklaring rijbewijs) kunt u regelen 
via www.cbr.nl. Regelt u deze zaken liever aan 
de balie van het gemeentehuis of wilt u iets an
ders regelen? Maak dan online een afspraak via 
www.veldhoven.nl/afspraak.

Geldigheid document verlengen
Is uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart nog 
niet verlopen? Dan vragen wij u te wachten met 
het vernieuwen tot een week voor de verloopda
tum van uw huidige document. Uw nieuwe docu
ment kunt u binnen 5 werkdagen afhalen.

f tMaatregelen bij bezoek 
gemeentehuis
Na binnenkomst ontsmet u uw 
handen bij de informatiezuil. Daarna meldt u zich 
bij de receptie. Ook aan de balies volgen onze me
dewerkers de RIVM-richtlijnen. Ze geven u daar
om geen hand. En ze vragen u om voldoende af
stand te houden. Daarom is er op 1,5 meter vóór 
de balies een streep op de grond gemarkeerd. Wij 
vragen u om achter de streep te blijven. Ook zijn 
er plexiglas schermen opgehangen.

Blijf thuis bij klachten
Hebt u een afspraak en heeft u of een van uw huis
genoten klachten als neusverkoudheid, hoesten, 
keelpijn of koorts? Kom dan niet naar het gemeen
tehuis en annuleer uw afspraak (digitaal of telefo
nisch). U kunt dan op een later moment een nieu
we afspraak maken.

Contact
Hebt u een vraag aan de gemeente, kijk 
dan eerst op onze website. Kunt u het ant
woord niet vinden? Neem dan contact op via 
gemeente@veldhoven.nl of via het verkorte alge
mene telefoonnummer 14 040.

Shell Express'

Donderdag 16 juli is de Kruisstraat de hele dag in beide richtingen 
afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting is ter hoogte van 
nr. 117. Bestemmingsverkeer tot aan de afsluiting kan wel door. 
Fietsers en voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren via 
de zuidkant van de straat (kant met even nummers). Doorgaand 
verkeer wordt omgeleid via Peter Zuidlaan en Borghoutspark. U 
kunt rekening houden met een verwachte vertraging van ongeveer 
5 tot 10 minuten.

Kijk ook op 
www.veldhoven.nl

Anti-inbraaktips

Ook in coronatijd: opletten 
voor inbrekers
Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen gaat het aantal inbraken weer omhoog. De re
den? Nu mensen er weer op uittrekken is er voor inbrekers weer meer gelegenheid om ongestoord 
hun gang te gaan. Met onderstaande tips verkleint u de kans op een inbraak.

Beveilig uw huis goed
1. Zorg voor goed hang- en sluitwerk op ramen 

en deuren. Sluit ramen en deuren af, ook als u 
maar even weg gaat.

2. Doe uw voordeur en uw achterdeur altijd op 
slot. Draai de sleutel minstens één keer om. 
Zo kunnen inbrekers uw deur niet met een 
stukje plastic openmaken (flipperen). Haal de 
sleutel altijd uit het slot. Zo voorkomt u dat de 
inbreker met een handigheidje de sleutel aan 
de binnenkant kan bedienen (gaatjes boren 
en hengelen of een raampje inslaan).

3. Maak verstoppen moeilijk. Snoei struiken of 
haal ze weg. Plaats buitenlampen met een 
bewegingsmelder.

4. Laat geen ‘klimvoorwerpen’, zoals ladders, 
kliko’s en andere grote dingen buiten liggen 
of staan.

Veilig op vakantie
5. Zorg dat uw huis er bewoond uitziet. Vraag 

buren of familie om de post van de deurmat 
te halen en zet een tijdschakelaar op verlich
ting in huis.

6. Laat op social media als Facebook, Instagram 
en Twitter niet weten dat u met vakantie bent, 
en spreek dit ook niet in op de voicemail.

Let op voor smoesjes
7. Pas op voor de zogenoemde ‘babbeltruc’: 

mensen, die met een smoesje uw woning bin
nen willen komen. Denk aan gevelreinigers, 
meteropnemers en dergelijke. Vraag altijd om 
hun legitimatiebewijs. Bel bij twijfel het be
drijf en/of politie om te checken of hun perso
neel inderdaad in uw buurt aan het werk is.

Maak het inbrekers niet te makkelijk
Kijk voor meer tips op maakhetzemettemakkelijk.nl

Wat kunt u nog meer doen?
8. Hang geen adres aan uw sleutelbos. Als u de sleutelbos dan ver

liest, kan iedereen uw huis in.
9. Leg uw huissleutel nooit op een ‘geheime’ plek buiten uw huis, 

zoals onder een bloempot. Inbrekers kunnen gemakkelijk be
denken waar u uw sleutel verstopt.

10. Leg autosleutels niet te dicht bij ramen en voordeur: inbrekers 
kunnen autosleutels op afstand ‘uitlezen’ en er vervolgens met 
uw auto vandoor gaan.

11. Leg geld, sieraden of andere dure spullen liefst in een kluis. 
Zorg er in elk geval voor dat ze vanaf buiten niet zichtbaar zijn.

Meer tips? Kijk op www.politie.nl/themas/woninginbraak.html
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Help mee aan een nette straat: gebruik de kroonring goed!
Zwerfafval op straat? Overlast door ongedierte? U hebt er zelf invloed op. Zet of hang uw PMD-zak- 
ken pas op de ophaaldag buiten.

Sommige inwoners hangen of zetten de PMD-zak- 
ken al een of meer dagen vóór de ophaaldag bui
ten. Helaas is dan de kans op zwerfafval zo véél 
groter. Vooral kauwen en meeuwen hebben dan 
alle tijd om de zakken kapot te pikken. Dat zorgt 
voor rommel op straat. En het trekt ’s nachts rat
ten en muizen aan. U woont toch liefst ook in een 
schone, nette straat? Help eraan mee en zet of 
hang uw PMD-zakken pas op de ophaaldag bui
ten!

Tips voor een schone straat
^ Hang of zet uw PMD-zakken op de ophaaldag 

voor 07.30 uur langs de straat en niét vóór de 
ophaaldag.

^ De kroonring is een extra service. Zakken aan de 
kroonring hangen helpt om zwerfvuil te voorko
men. Het is niet verplicht om deze kapstok voor 
PMD-zakken te gebruiken.

^ Haalt de vuilniswagen in uw straat de PMD-zak
ken pas ‘s middags op? Dan kunt u de zakken 
wat later buiten zetten. Maar neem liever het ze
kere voor het onzekere: hang of zet de zakken op 
tijd buiten.

Niet opgehaalde zakken.
Zijn uw PMD-zakken niet meegenomen? Dat kan 2 
redenen hebben:
^ U hebt deze nét te laat buiten gezet. Neem de 

zakken dan alstublieft weer mee naar huis. Zo 
voorkomt u rommel, zwerfafval en mogelijk on
gedierte in uw straat. Zet de zak de volgende 
keer op tijd klaar.

^ Er zitten spullen in de zak, die niet bij het PMD 
horen. Plastic speelgoed bijvoorbeeld. Of stuk
ken metaal. De vuilnisman mag de zak dan niet 
meenemen. Neem de zak dan weer mee naar 
huis. Haal de spullen eruit die niet in de PMD- 
zak horen. Zet de PMD-zak klaar voor de volgen
de ophaalronde.

Zwerfvuil melden
Blijven er kapotte zakken of zwerf
vuil op straat liggen? Meld het via 
www.veldhoven.nl/melding-openbare-ruimte
(kies de rubriek ‘opruimen of reinigen’).
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Weet u niet zeker of iets in de PMD-zak kan?
Kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl. 

Daar vindt u met gemak de juiste bak of zak.

Rijbewijs vervangen? Maak een afspraak!
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Aannemingsbedrijf Van der Heijden Nistelrode B.V. voor het in werking hebben van 
een mobiele puinbreker op de locatie Roskam 40. De puinbreker is maximaal 3 
aaneengesloten werkdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur in werking in de peri
ode van 23 juli tot en met 3 oktober 2020. De melding ligt niet ter inzage maar 
kan na telefonische afspraak worden ingezien. U kunt een afspraak maken via 
omgevingsloket@veldhoven.nl of via telefoonnummer 14 040.

Officiële Bekendmakingen

^ MILIEUZAKEN

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Burgemeester en wethouders van Veldhoven maken bekend dat zij een melding 
hebben ontvangen ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van

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.

Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)OMGEVINGSZAKEN

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer Ingediend Adres Voor
OV2020-0201 02-07-2020 Platanenlaan 6 wijzigen gebruik
OV2020-0202 02-07-2020 Kerkakkerstraat 74-76 vervangen

gevelbekleding

OV2020-0203 03-07-2020 Dorpstraat 152 uitbreiden woning

OV2020-0204 06-07-2020 Habraken
(Sectie H Perceel 1631)

bouwen bedrijfshal

OV2020-0205 06-07-2020 Platteelstraat 
(Sectie A Perceel 5249)

bouwen woning

OV2020-0206 06-07-2020 Sint Willibrordusstraat 26 realiseren bouwwerk

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Voor Verleend/
geweigerd

OV2020-0093 02-07-2020 Hoogepat 59 plaatsen 
dakopbo

verleend
uw

OV2020-0117 07-07-2020 Hoogepat 31 verlengen nok en verleend

Zaaknummer Adres Voor
OV2020-0178 Platanenlaan 3-5 brandveilig gebruik

OV2020-0158 Kromstraat 72-72a brandveilig gebruik

Meldingen uitweg

Zaaknummer Verzonden 
aan melder

Adres Geaccepteerd/
geweigerd

MI2020-018 03-07-2020 De Sitterlaan 33 geweigerd
MI2020-019 03-07-2020 Locht117 geaccepteerd

MI2020-020 02-07-2020 De Run 6501 geaccepteerd

plaatsen
dakkapel

OV2020-0200 07-07-2020 Locht 117 diverse verleend
werkzaamheden 
op een terrein

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

BESTEMMINGSPLANNEN
Vaststelling bestemmingsplan ‘Dorpstraat 195-197’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 
7 juli 2020 het bestemmingsplan ‘Dorpstraat 195-197’ ongewijzigd heeft vastge
steld. Dit bestemmingsplan voorziet in 8 grondgebonden woningen op de percelen 
Dorpstraat 195-197.

Voorbereidingsbesluit Habraken
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergade
ring van 7 juli 2020 een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 3.7 van de Wet 
ruimtelijke ordening heeft genomen voor een gedeelte van het nu nog onbebouwde 
bedrijventerrein Habraken. Een voorbereidingsbesluit is een verklaring van de ge
meenteraad dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbe
reid. De mogelijkheden om gronden anders dan nu te gaan gebruiken, wordt dan 
uiterlijk voor 1 jaar ‘bevroren’. Zo is er de tijd om na te denken over de toekomst 
van het bedrijventerrein zonder dat er ontwikkelingen worden gerealiseerd die niet 
binnen het gewenste beeld passen.

Zaaknummer Adres Voor Verleend/
geweigerd

OV2019-0322 Parklaan 2 gebruiksvergunning woon- 
zorglocatie Merefelt

verleend

MILIEUZAKEN
Besluit Wet geluidhinder Dorpstraat 195-197
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij in combinatie met het bestem
mingsplan ‘Dorpstraat 195-197’ hebben besloten om een hogere geluidsbelasting 
(als bedoeld in de wet geluidhinder) toe te staan voor 4 woningen die deel uitmaken 
van de herontwikkeling van de percelen Dorpstraat 195-197.

DE WEKELIJKSE NIEUWSRUBRIEK VAN

Veldhoven
FOTOGRAFIE: gemeente Veldhoven (tenzij anders vermeld)
WEBSITE: www.veldhoven.nl
E-MAIL: gemeente@veldhoven.nl
POSTADRES: Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven
BEZOEKADRES: Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven
TELEFOON: 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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