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Het aantal coronabesmettingen stijgt. Daarom terras. Als we allemaal de basisregels volgen, 
is het belangrijk dat we afstand houden; als we houden we corona onder controle. 
bij elkaar op bezoek gaan, op het werk en op het

27 mei 2020

Wjksoverheid

Basėsregels voor eedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan (de maatregelen houdt, 

zetten we samen een stap vooruit.

Heb je klachten?

HlbjBlijfthuis. 

hĮj^ Laatjetesten.

Bļļ je ook benauwd en/of 
heļ je koorts? Daļ moeten 
alln huisgenoten thuisblijven.

a
Werk zoveel 
mogelijk thuis.

ftrít
Houd 1,5 meter 
afstand.

(Üt
Vermijd drukte.

tl
Wasvaakje handen.

Schud geen 
hande n.

Hoest en nies 
in je el leboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.

alleen samen krijgen we
corona ondercontrole

yooí meer informatie:
rėjksoverheėd.nl/coronavėrus

of ne 0800-1351

In- en uitrit bouwverkeer 
voor project Kempenbaan-West

For our English-speaking residents:

Helpt u ook mee?
Zet u zich al in tegen zwerfafval, of wilt u graag in 
actie komen? Meld u dan aan als ZAP-vrijwilliger. Dit 
kan op www.bit.ly/ZAP-vriiwilligers-Veldhoven of via 
teamschoon@debries.eu.

Samen houden we de gemeente Veldhoven schoon!

The most essential matters on our website are now 
available in English. Check www.veldhoven.nl/english.

Kijk ook op www.veldhoven.nl

Tussen 14 augustus en 18 september wordt een baan-West. U kunt rekening houden met een ver
in- en uitrit aan de Heerseweg in gebruik geno- wachte vertraging van minder dan 5 minuten. Er 
men voor bouwverkeer van het project Kempen- gelden snelheidsbeperkende maatregelen.

Blijf alert!

Basisregels tegen corona Samenwerking met vrijwilligers 
bij aanpak zwerfafval

Gemeenten/euws Veldhoven

Zwerfafval; bijna iedereen stoort zich eraan. De gemeente Veld
hoven doet haar best om de omgeving schoon te houden. Maar 
dit lukt alleen als de inwoners dat ook doen. Daarom zoeken we 
samenwerking met vrijwilligers, via het ZAP-programma.

Foto: de Bries

ZwerfAfvalPakkers (ofwel ZAP-vrijwilligers) zijn inwoners die vrij
willig zwerfafval verzamelen in hun buurt. Bijvoorbeeld wanneer 
zij gaan wandelen of de hond uitlaten. Of ze gaan op zoek naar 
zwerfafval in de natuur. Verschillende inwoners zijn al actief tegen 
zwerfafval. De gemeente gaat vrijwilligers voortaan zo goed moge
lijk ondersteunen. Dat doen we met het nieuwe ZAP-programma.

ZAP-Programma
Vrijwilligers die zich aanmelden krijgen een afvalgrijper, een vei- 
ligheidshesje, handschoenen, afvalzakken en een afvalzakhouder. 
En we zorgen ervoor dat het verzamelde zwerfafval bij hun wordt 
opgehaald. Aan het einde van het jaar worden alle ZAP-vrijwilligers 
uitgenodigd voor een bedankmoment en nabespreking. Hun op
merkingen en ideeën nemen we mee bij de toekomstige aanpak 
van zwerfafval.

Uiteraard houden we binnen het ZAP-programma rekening met de 
RIVM-maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus.

Het ZAP-programma sluit aan bij wat de gemeente Veldhoven al 
doet tegen zwerfafval, zoals afvalbakken plaatsen en leegmaken, 
straten vegen en opschoonacties organiseren. Ook verzorgt Team- 
Schoon het komende schooljaar lessen over zwerfafval in het basis
onderwijs.
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Maak kennis met de wijk-GGD’ers BESCHERMINGSMIDDELEN CORONA
Sinds 1 januari zijn twee wijk-GGD’ers gestart in de gemeenten Waalre en Veldhoven. Joep Goris- 
sen en Kirsten Peek bieden eerste hulp aan mensen met verward of onbegrepen gedragen zijn een 
belangrijke schakel tussen zorg en veiligheid. Zij worden ingezet om personen die verward gedrag 
vertonen én de omgeving die hier overlast van ervaart de juiste zorg en ondersteuning te bieden.

Wat het werk van de wijk-GGD’ers precies inhoudt, leest u in deze persoonlijke blog van 
wijk-GGD’er Joep.

Op donderdagavond krijg ik telefoon van een 
bedrijfsleider van de plaatselijke supermarkt. 
Hij biedt vooraf zijn excuses aan voor het late 
tijdstip dat hij mij als wijk-GGD’er benadert. 
De bedrijfsleider vertelt dat er die middag een 
oudere dame in zijn supermarkt was die niet 
voor rede vatbaar was en verward de winkel 
verliet.

Omdat hij zich enorme zorgen maakte over 
haar verwarde gedrag, ging hij op zoek naar 
haar adresgegevens. Hij bezocht de zorginstel
ling die naast de aanleunwoning van de oudere 
dame is gevestigd. Maar helaas kreeg hij daar 
nul op het rekest en besloot contact te zoeken 
met de wijk-GGD’er. In het telefoongesprek met 
mij gaf de bedrijfsleider een verhalend beeld 
van zijn klant. Zij doet al jaren haar dagelijk
se boodschappen in zijn supermarkt. Maar die 
middag maakte hij zich enorme zorgen over 
haar verwarde gedrag.

Onderzoek
Als wijk-GGD’er probeerde ik de eerste zorg 
van de bedrijfsleider weg te nemen. En ik 
sprak waardering uit over zijn handelen. Om 
wat meer te weten te komen over deze oudere 
dame, nam ik de volgende dag contact op met 
de welzijnsorganisatie SWOVE.

Er bleek een oude inschrijving te bestaan van 
deze dame maar zij kreeg geen zorg meer. De 
welzijnsorganisatie had wel contactgegevens

van haar zoon. Zij hebben contact met hem 
opgenomen en de signalen van de bedrijfslei
der besproken. Hij vertelde dat bij zijn moeder 
sprake is van een vergevorderd proces van de
mentie. Daarom is zijn moeder in afwachting 
van een opname binnen een psychogeriatri
sche afdeling van een verpleeghuis.

De zoon nam contact op met de bedrijfsleider 
van de supermarkt om hem te bedanken voor 
zijn oplettendheid. Hij liet zijn contactgege
vens achter om bij eventuele problemen met 
zijn moeder snel contact te kunnen hebben.

Als wijk-GGD’er heb ik nog contact gehad met 
de zorgtrajectbegeleider van de oudere dame. 
Na afstemming met de medewerker van SW
OVE en haar zoon heb ik het dossier gesloten. 
De bedrijfsleider heb ik nogmaals gewezen op 
zijn goede signalerende en uitvoerende rol. Dit 
alles is ook weer een mooi voorbeeld van het 
samen werken aan een dementievriendelijke 
gemeente. Met een lach en een duim dat de 
buurtsuper op de oudjes let nam ik afscheid 
van de bedrijfsleider die mijn contactgegevens 
nu heeft opgeslagen in zijn telefoon en mij nu 
snel weet te vinden.

Maakt u zich zorgen over iemand, in uw praktijk 
of in uw omgeving? Meld dit dan via de website 
www.veld h oven. nl/meldin g-ve rwa rd -ged rag.

Joep Gorissen, wijk-GGD’er
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Toch op vakantie? 
Ga wijs op reis

Door het coronavirus is met vakantie gaan dit jaar minder van
zelfsprekend. Voor wie toch gaat: bereid u goed voor en infor
meer uzelf. Zorg dat u steeds op de hoogte blijft. Want het reisad
vies kan ook tijdens uw vakantie veranderen.

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.

En vergeet niet om te checken of uw reisdocumenten nog 
geldig zijn!
Maak snel een afspraak als u uw paspoort of identiteitskaart nog 
moet vernieuwen. Kijk op www.veldhoven.nl/afspraak of bel ons 
via het verkorte algemene telefoonnummer 14 040.

ÍìMİİĵIJÍéĒ
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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.

Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)OMGEVINGSZAKEN

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer Ingediend Adres Voor

OV2020-0187 24-06-2020 Sondervick 97 bouwen pergola

OV2020-0220 16-07-2020 Blaarthemseweg 16 A bouwen balkon

OV2020-0221 16-07-2020 Huysackers Sectie C, 
Perceel 4940, Kavel 266

bouwen woning

OV2020-0222 16-07-2020 Huysackers Sectie C, 
Perceel 4940, Kavel 266

realiseren tijdelijke 
woonunit

OV2020-0223 17-07-2020 De Messenmaker 6 realiseren afscheiding

OV2020-0224 17-07-2020 Jertjespad 12 bouwen garage

OV2020-0225 20-07-2020 Heikantsebaan 17 plaatsen hekwerk

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2020-0127 17-07-2020 Koning 

Kyrieweg 13
uitbreiden wo
ning en plaatsen 
erfafscheiding

verleend

OV2020-0137 16-07-2020 Kapelstraat- 
Zuid 52 A

uitbreiden 
woning en 
plaatsen kozijn

verleend

OV2020-0151 21-07-2020 Zandven 5 
(kavel 2)

bouwen
bedrijfsruimte

verleend

OV2020-0155 17-07-2020 Hoogepat58 uitbreiding
woning

verleend

OV2020-0171 16-07-2020 De Zicht 4 uitbreiden en
verduurzamen
woning

verleend

OV2020-0184 16-07-2020 Heerseweg 1 plaatsen 
constructie voor 
glazen dak

verleend

OV2020-0190 21-07-2020 Kruisstraat 70 vervangen dak verleend
OV2020-0194 20-07-2020 De

Steenzager 59
uitbreiden
woning

verleend

OV2020-0196 17-07-2020 Lange Mees
48

realiseren 
dakopbouw en 
dakkapel

verleend

OV2020-0214 20-07-2020 Weserhof 16 bouwen erker verleend
OV2020-0134 21-07-2020 Kermisberg 9 plaatsen

dakkapellen
geweigerd

Zaaknummer Adres Voor
OV2020-0189 Platanenlaan 7-9 brandveilig gebruik
OV2020-0193 Berkt 28 brandveilig gebruik
OV2020-0201 Platanenlaan 6-8 brandveilig gebruik
OV2020-0211 Oude Kerkstraat 27A brandveilig gebruik

Meldingen uitweg
Zaaknummer Verzonden 

aan melder
Adres Geaccepteerd/

geweigerd
MI2020-020 16-07-2020 Severeind 11 geaccepteerd
MI2020-021 16-07-2020 De Zicht 4 geaccepteerd
MI2020-023 16-07-2020 Vooraard 9 geaccepteerd
MI2020-024 16-07-2020 De Suikerbakker 13 geaccepteerd

BESTEMMINGSPLANNEN

Ontwerpbestemmingsplan ‘Waterberging De Run’
Dit bestemmingsplan voorziet in een gestuurde waterberging, gecombineerd met 
natuurontwikkeling, in daartoe aangewezen gebieden rondom De Run.

INSCHRIJVING RNI

Besluit tot opname gegevens over het vertrek
Burgemeester en wethouders hebben besloten om over te gaan tot opname van ge
gevens over het vertrek van onderstaande personen. Deze personen zijn per de hier
onder aangegeven datum opgenomen in het register niet-ingezetenen en zijn vanaf 
die datum niet meer als ingezetene ingeschreven in de basisregistratie personen.

Naam en voorletters Geboortedatum Uitschrijfdatum Vertrek naar

Torres Flores C 06-06-1978 23-06-2020 onbekend

Torres Jarvinen L 23-02-2011 23-06-2020 onbekend

Torres Jarvinene F.M. 23-04-2014 23-06-2020 onbekend

Amen A.P.H. van 16-01-1995 01-07-2020 onbekend

Malkowska M.M. 22-09-1983 09-07-2020 onbekend

Jugaru V 01-01-1978 09-07-2020 onbekend

Gutanu G 30-06-1989 09-07-2020 onbekend

Fazakas B 16-05-1977 09-07-2020 onbekend

Rusu R.M. 10-10-1980 09-07-2020 onbekend

Vrabie 03-02-1961 09-07-2020 onbekend

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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