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Op vakantie naar het buiten
land? Check het reisadvies!

Rİ|teovírheĩd

Op vakantie in Nederland?

Ook dan geldt bij klachten: blijf op je vakantieadres en
laat je zo snel mogelijk testen bij een testlocatie in de buurt.
alleen samen krijgen we
corona onder controle
Veel mensen kiezen dit jaar voor een vakantie
in Nederland. Als u tijdens uw vakantie klachten

vakantieadres en vermijd zoveel mogelijk andere
mensen. Bel naar 0800-1202 en maak een testaf-

krijgt die passen bij het coronavirus, dan hoeft u
niet naar huis voor een testafspraak. Blijf op uw

spraak in de buurt van uw vakantieadres. Meer
informatie op www.riiksoverheid.nl/coronatest.

Geef uw mening over
vuurwerk in Veldhoven
De gemeente Veldhoven wil graag weten hoe u
denkt over het gebruik van vuurwerk tijdens de
jaarwisseling.

Veldhoven

Door het coronavirus gaan veel mensen dit jaar op vakantie in
Nederland. Voor wie toch naar het buitenland reist: bereid u
goed voor. Zorg dat u steeds op de hoogte blijft van de situatie
op uw vakantiebestemming.
Reisadviezen kunnen ook tijdens uw vakantie veranderen, bij
voorbeeld van geel (‘let op, veiligheidsrisico’s’) naar oranje (‘alleen
noodzakelijke reizen’). Als u op een bestemming bent die oranje
wordt, is het dringende advies om bij terugkomst 14 dagen in qua
rantaine te gaan.
Blijf op de hoogte
Download bijvoorbeeld de ‘Reisapp Buitenlandse Zaken’. Dan
krijgt u ook tijdens uw reis actuele adviezen. En u hebt met 1 druk
op de knop contact met het BZ-contactcenter (7 dagen per week,
24 uur per dag bereikbaar). Kijk op www.nederlandwereldwijd.nl
voor meer informatie.

Zorg voor een geldig reisdocument
Is uw reisdocument bijna verlopen? Maak een week vóór de
verloopdatum een afspraak om uw paspoort of identiteitskaart
te vernieuwen. Uw nieuwe reisdocument kunt u binnen 5 werk
dagen afhalen. Kijk op www.veldhoven.nl/afspraak/ of bel ons
via het korte algemene telefoonnummer 14 040.
Meer informatie
www.veldhoven.nl/paspoort
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Landelijk is er de afgelopen jaren veel gedaan om
de overlast van vuurwerk tijdens de jaarwisseling
te beperken. Zo is bijvoorbeeld de periode dat er
vuurwerk mag worden afgestoken op oudejaars
dag verkort. Daarnaast is er een wetsvoorstel in
de maak om zwaar vuurwerk te verbieden en te
onderzoeken hoe bestaand vuurwerk veiliger kan
worden gemaakt.
Wat vindt u?
De gemeente Veldhoven wil in de toekomstige be
sluitvorming graag de mening van inwoners be
trekken. We willen graag een goede keuze maken
tussen plezier beleven aan een jarenlange traditie
en het beperken van mogelijke overlast voor an
deren. Uw mening

Vul de korte vragenlijst in
Het invullen van de digitale vragenlijst duurt
ongeveer 1 minuut. U vindt de vragenlijst via de
volgende link: bit.lv/3fqee8Z. U kunt uw mening
geven tot 29 juli.

Foto D. Alvarez

Werkzaamheden op rotonde
Heerbaan/Smelen/Heemweg
Woensdag 29 juli, van 07.30 tot 13.30 uur, worden op de verhoogde
rotonde leuningdelen vervangen. De binnenste ring van de rotonde
is voor een deel afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via de buitenste
ring. De verwachte vertraging bedraagt minder dan 5 minuten.
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Geniet van de zomer! Maar ook in de zomervakantie geldt:
NIX 18, niet roken niet drinken onder de 18.
Vindt u het als ouder lastig om de NIX18 afspraak te maken?
Kijk dan eens op www.helderopvoeden.nl.
Mobiitv Center

Woensdag 22 juli » 2020

Officiële Bekendmakingen
^

MILIEUZAKEN

Melding activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond
van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
hebben ontvangen. Deze meldingen liggen niet ter inzage, maar kunt u op verzoek
inzien. U kunt een hiervoor een afspraak maken via omgevingsloket@veldhoven.nl
of bel het verkorte telefoonnummer 14 040.

Naam bedrijf

Adres

Voor

Wouters Precisie

Zandven17

oprichten inrichting

MFA Noord

Smelen 38

veranderen inrichting

Van Poppel

Zandven 27

oprichten inrichting

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.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

OMGEVINGSZAKEN

Zaaknummer

Adres

Voor

Nieuwe uiterste
beslisdatum

OV2020-0139

Taling 11

plaatsen ove rkapping

23-08-2020

OV2020-0151

Zandven 5 (kavel 2)

bouw bedrijfsruimte

03-09-2020

OV2020-0153

Oortlaan 43

plaatsen erfafscheiding

07-09-2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer

Ingediend

Adres

Voor

OV2020-0207

07-07-2020

Kempenbaan

realiseren fietsviaduct
over A67

OV2020-0208

08-07-2020

Rondeel 21

realiseren B&B

OV2020-0209

08-07-2020

Pleintjes 80

plaatsen handels
reclame

OV2020-0210

08-07-2020

Lange Mees 15

realiseren dakopbouw

OV2020-0211

09-07-2020

Oude Kerkstraat 27A

OV2020-0212

10-07-2020

OV2020-0213

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer

Verzonden
aan aanvrager

Adres

Voor

Verleend/
geweigerd

OV2020-0135

09-07-2020

Zandven 27

bouwen
bedrijfspand

verleend

brandveilig gebruik
schoolgebouw

OV2020-0146

10-07-2020

Willigenakkerstraat 15

plaatsen
dakopbouw

verleend

Volmolenweg

aanplanten
bosplantsoen

OV2020-0147

10-07-2020

Goudenakkerstraat 15

plaatsen
dakopbouw

verleend

10-07-2020

Papevoort 12

plaatsen dakopbouw

OV2020-0163

15-07-2020

Blauwven 22 1
Zandven17

verleend

OV2020-0214

10-07-2020

Weserhof 16

bouwen erker

oprichten
woonhuis en
bedrijfshal

OV2020-0215

13-07-2020

Berg 60

bouwen achterbouw

OV2020-0180

15-07-2020

Werfberg 17

plaatsen
dakkapel

verleend

OV2020-0216

13-07-2020

Vesting 10

bouwen fietsenstalling

OV2020-0217

14-07-2020

De Run (VHV sectie B,
nr. 2804)

plaatsen schotten

OV2020-0218

14-07-2020

Zandven

bouwen bedrijfspand

OV2020-0219

15-07-2020

Kromstraat 78

realiseren 2
appartementen

DE WEKELIJKSE NIEUWSRUBRIEK VAN

Veldhoven
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BESTEMMINGSPLANNEN

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom’
Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een tweetal horecabedrijven
(fastfoodrestaurants) op een braakliggend perceel ten zuiden van de Heistraat op
de grens tussen de gemeenten Eindhoven en Veldhoven. Aan de noordwest en
zuidwest zijde wordt het plangebied begrensd door de straat Zoom.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT

Informatieruimte: voor bezoekers geopend op werkdagen

Habraken 2409, Veldhoven, tel. (040) 25 84 333

van 9.00 - 17.00 uur; op dinsdag van 9.00 - 19.00 uur.

Werkdagen van 13.00 - 17.00 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

VELDHOVEN WERKT OP AFSPRAAK

ABONNEMENT

FOTOGRAFIE:

gemeente Veldhoven (tenzij anders vermeld)

De publieksbalie werkt alleen op afspraak. Regel uw afspraak via

Wekelijks GemeenteNieuws en officiële bekendmakingen in uw

WEBSITE:

www.veldhoven.nl

www.veldhoven.nl.

mailbox? Regel het met een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl

E-MAIL:

gemeente@veldhoven.nl

POSTADRES:

Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven

Het loket Welzijn Wonen Zorg, het loket Werk en Inkomen en het

BEZOEKADRES:

Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven

Schuldhulploket werken alleen op afspraak. Bel op werkdagen - tussen

TELEFOON:

vanuit Nederland: 14 040 (algemeen)

09.00 - 13.00 uur - voor het maken van een afspraak via telefoon

vanuit buitenland: +31 40 25 84 411

nummer 14 040. Geef hierbij duidelijk aan welk loket u wilt bereiken.

www.veldhoven.nl
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