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Rijksoverheid

Hoe houden we het coronavirus 
buiten de deur?

We moeten het coronavirus maximaal blijven controleren.
Per 19 augustus gelden aanvullende maatregelen.

lil
Bezoek thuis

fî^
Thuisquarantaine

Thuis mag je maximaal 6 personen 
(exclusief kinderen t/m 12 jaar) 
ontvangen. Dit geldt binnen, op het 
balkon en in de tuin.
Houd altijd 1,5 meter afstand van 

elkaar.

Kom je terug uit een gebied met een 
oranje reisadvies vanwege corona, 
dan ga je 10 dagen thuis in quarantaine.

Heb je klachten? 

į'jŗļ- Blijf thuis.

Laat je testen.

Basisregels voor iedereen:

Werk zoveel mogelijk 
thuis.

Ben je ook benauwd en/of heb 

je koorts? Dan moeten alle 

huisgenoten thuisblijven.

Vermijd te drukke 
plekken.

rl
Houd 1,5 meter afstand 
binnen én buiten.

Was vaak je handen.

alleen ] samen krijgen we
corona onder controle]

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of be! 0800-1351

Veldhoven

Militaire oefeningen
Van 31 augustus tot en met 4 september 2020 zijn er militaire oe
feningen van de Koninklijke Landmacht in onze gemeente.

De militairen rijden met voer
tuigen en gaan ook te voet 
plaatsen verkennen. Het ver
keer heeft er geen last van.

Schade?
Heeft u schade door een oefe
ning? U kunt dit melden.
Noteer zoveel mogelijk infor- Foto: Defensie
matie zoals: militaire eenheid, kenteken voertuig, plaats, datum en 
tijd, soort schade. Stuur uw schadeclaim naar:
Sectie Claims Ministerie van Defensie 
Postbus 90004 
3509 AA Utrecht 
Telefoonnummer 030-21 80 420 
E-mail: JVDclaims@mindef.nl
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Tijdelijk extra subsidie voor woningisolatie
Tot eind dit jaar is de subsidie voor energiebesparende maatregelen aan de eigen woning hoger. 
Woont u in een eigen huis? Dan krijgt u nu ongeveer 30 procent van de kosten terug. Normaal is dat 
ongeveer 20 procent.

Woningisolatie is nu dus tijdelijk nóg voordeliger.
Laat u bijvoorbeeld de spouwmuren en de vloer 
isoleren? Met de hogere subsidie verdient u dit 
binnen drie jaar terug. Milieu Centraal rekende 
dat uit. En daarna heeft u er voordeel van. Want 
in een goed geïsoleerd huis is uw energierekening 
lager.

Subsidie van de overheid
De overheid wil mensen met een eigen huis sti
muleren om hun woning te isoleren. Daarvoor is 
in totaal 84 miljoen euro subsidie beschikbaar.
Op 30 juni 2020 zat er nog ruim 65 miljoen in die 
subsidiepot. De subsidie is ook voor Verenigingen 
van Eigenaren.
Kijk voor meer informatie en voorwaarden op 
www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswiizer/
seeh/eigenaar-en-bewoner.

Duurzaamheidslening gemeente Veldhoven
Wilt u uw eigen woning wel isoleren maar heeft
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DDE DOK MEE ŕ
u er nu geen geld voor? De gemeente Veldho
ven helpt u graag met een lening tegen gunstige 
voorwaarden. Met de Veldhovense stimulerings- 
lening kunt u maximaal 35.000 euro lenen. Op 
www.veldhoven.nl/stimuleringslening leest u er 
meer over.

Bekijk wat u nog meer aan energiebesparing kunt 
doen op www.iedereendoetwat.nl
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Geheimhouding van uw persoonsgegevens
Elke gemeente heeft in de ‘basisregistratie personen’ (BRP) gegevens opgenomen van iedereen 
die in de gemeente woont. Wettelijk ligt vast welke instanties en instellingen deze gegevens mo
gen opvragen en gebruiken. Met een ‘verstrekkingsbeperking’ kunt u de geheimhouding van uw 
persoonsgegevens voor particulieren of niet-commerciële instellingen regelen.

In de BRP liggen uw adresgegevens vast, en bij
voorbeeld ook gegevens over een eventueel hu
welijk, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze 
gegevens zijn ook beschikbaar voor bijvoorbeeld 
ministeries, belastingdienst, RDW, zorgverzeke
raars en pensioenfondsen. U kunt het verstrek
ken van gegevens aan deze instanties niet voor
komen, omdat dit wettelijk is bepaald.

Wat is verstrekkingsbeperking
U kunt met een ‘verstrekkingsbeperking’ regelen 
dat de gemeente geen gegevens doorgeeft aan 
bijvoorbeeld particulieren of niet-commerciële 
instellingen.
* Krijgen wij dan een verzoek van derden die uw 

gegevens nodig hebben bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld advoca
ten)? Dan vragen wij u daarvoor eerst toestem
ming;

* Krijgen wij dan een verzoek van de Stichting In
terkerkelijke Ledenadministratie (kerken) of 
‘vrije derden’ (particulieren, niet-commerciële

instellingen)? Dan wijzen wij dat verzoek direct 
af.

Hoe regel ik een verstrekkingsbeperking
Beperking van de verstrekking van uw persoons
gegevens kunt u als volgt regelen:
^ Via de website

www.veidhoven.nl/geheimhouding-persoonsgegevens.
U heeft hiervoor DigiD nodig.

^ Schriftelijk: stuur een ondertekend verzoek met 
een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar 
gemeente Veldhoven, cluster Burgerzaken.

^ Persoonlijk bij de Publieksbalie. Maak hiervoor 
een afspraak via www.veldhoven.nl/afspraak. 
Kies als onderwerp ‘geheimhouding persoons
gegevens’, en breng uw geldig identiteitsbewijs 
mee.

Het college van B en W stuurt u zo snel mogelijk 
een schriftelijke bevestiging. De verstrekkingsbe
perking geldt totdat u deze zelf intrekt. Dit bete
kent niet dat nooit meer gegevens kunnen wor
den verstrekt. Als de gemeente op een verzoek

van een derde toch gegevens wil verstrekken, moet ze daarvoor 
een in de wet omschreven procedure volgen.

Meer informatie
Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen en derden wet
telijk recht hebben op uw persoonsgegevens? Kijk dan op 
www.wiekriigtmiingegevens.nl.
Neem voor meer informatie contact op met het cluster burgerza
ken. Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het ver
korte telefoonnummer 14 040.

Wie helpt er mee? Veldhoven maait bermen en
Opruimacties tegen zwerfafval
Vrijdag 18 september is het ‘Keep it Clean Day’ en zaterdag 19 september ‘World Cleanup Day’. Op 
deze dagen ruimen vrijwilligers zwerfafval op. Komt u mee in actie voor een schoner Veldhoven? 
Samen kunnen we het verschil maken.

weides natuurvriendelijk
In september/oktober gaan onze aannemers alle bermen en de 
meeste bloemrijke graslanden in Veldhoven weer maaien. Som
mige weides maaien ze niet. Zo kunnen de vogels daar in de win
ter nog voedsel vinden.

De ‘Landelijke Opschoondag’ in maart kon niet 
doorgaan door de coronamaatregelen. Erg jam
mer, want toen waren er ruim 1.100 vrijwilligers 
die wilden meehelpen. Als alles goed gaat, gaan 
de opruimacties nu door in september. We hopen 
dat er evenveel (of nog meer) volwassenen en 
kinderen mee willen doen.

De acties in Veldhoven
* Keep it Clean Day vrijdag 18 september
Alle scholen in Veldhoven kunnen meedoen aan 
deze landelijke actie. Zij kunnen in de week van 
maandag 14 tot en met vrijdag 18 september hun 
eigen opruimdag kiezen.
* Internationale World Cleanup Day zaterdag 19 

september
Alle Veldhovense verenigingen, sportclubs en 
buurtbewoners, volwassenen en kinderen, kun
nen hieraan meedoen.

Wij lenen u alle spullen die u nodig heeft: veilig- 
heidshesjes, handschoenen, afvalgrijpers en vuil
niszakken. En natuurlijk halen we de spullen en 
de volle afvalzakken ook weer bij u op.

Tot vorig jaar maaiden we de bermen en weides twee keer per jaar 
helemaal: in juni en september. Sinds dit jaar maaien we in juni al
leen nog waar het nodig is voor de verkeersveiligheid. Op de rest 
van de bermen en weides laten we de natuur zoveel mogelijk haar 
gang gaan, tot de tweede maaibeurt in september.

Planning en uitvoering
De eerste maaibeurt is elk jaar in juni. De tweede maaibeurt is in 
september-oktober. Vooral in smalle bermen gebruikt de aanne
mer een machine die het maaisel meteen opzuigt. Elke volle vracht 
kiepen ze op een centrale plek. Daar komen vrachtwagens het op
halen. Op de grotere terreinen gebruiken ze andere machines. Daar 
laten ze het maaisel 3 - 5 dagen liggen om te drogen. In die tijd 
vallen de zaden op de grond. Dat zorgt voor nieuwe planten in het 
voorjaar. Na die droogtijd halen ze het maaisel op.
Al het maaisel gaat naar een bedrijf waar ze er compost van maken.

ĩtìīRDAGIÎSEřīEMBHi

Maaien voor natuur en verkeersveiligheid
Er zijn twee redenen om te maaien. De eerste is om de grond te 
verschralen, ofwel armer te maken. Want op voedselarme grond 
verdwijnen de grassen. Zo krijgen kruidensoorten en wilde bloe
men meer kans om te groeien. Dat trekt dan weer vogels, vlinders 
en andere nuttige insecten aan. Ook kleine zoogdieren hebben er 
voordeel van. Ze vinden er meer voedsel. En de bermen en weides 
worden er mooier door. De tweede reden is de verkeersveiligheid. 
Want het verkeer moet natuurlijk wel goed uitzicht hebben. Daar
om maaien we in juni een rand van 50 - 100 cm langs bermen, fiets
en voetpaden. Uitzichthoeken bij kruisingen en rotondes maaien 
we helemaal.

Aanmelden
U kunt met een groep meedoen of alleen. Meld 
u aan via www.veldhoven.nl/aanmelden. Wilt 
u eerst meer weten? Stuur dan een e-mail naar 
info@debries.eu of bel (040) 780 25 51.

Doe mee en win prijzen in de Afvalbingo!
Kinderen kunnen met een afvalgrijper en een bin
gokaart op zoek naar allerlei verschillende soor
ten zwerfafval. Een volle bingokaart is goed voor 
een leuke verrassing. Vrijwilligersgroepen maken 
kans op een prijs van 100, 200 of 300 euro, te be
steden aan een activiteit voor hun buurt of groep. 
Doet u mee? Alvast hartelijk dank!

Corona-maatregelen
Bureau De Bries organiseert deze acties voor de 
gemeente Veldhoven. Hun medewerkers houden 
goed rekening met de RIVM-richtlijnen. Hoe ze 
dat doen leest u op www.debries.eu/WCD2020. 
Natuurlijk volgt iedereen die meedoet de veilig
heidsadviezen, daar vertrouwen we op. Dus blijf 
thuis en laat u testen als u klachten heeft. Houd 
1,5 meter afstand van elkaar als u de stoep, de 
buurt, het park of de schoolomgeving opruimt.

Wist u dat bermen belangrijk zijn?
Wegbermen kun je vergelijken met linten die de verbinding vor
men tussen natuurgebieden. Bermen zijn het leefgebied voor 
veel planten en dieren. En via de bermen kunnen zij ‘op reis’ naar 
andere natuurgebieden. Dat zorgt voor een betere biodiversiteit: 
steeds meer soorten insecten, kruiden, vogels en dieren.
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UITNODIGING
informatiebijeenkomst 

Kempenbaan 
Oost

Datum donderdag 10 september 2020
Inloop vanaf 19.00 uur, start programma 19.30 uur
Einde 21.30 uur
Plaats Mikrocentrum, De Run 1115 in Veldhoven

WAT KUNT U VERWACHTEN?
Wij laten u graag de tekeningen van het ontwerp en het ontwerpbestemmings- 
plan Kempenbaan Oost zien en we vertellen meer over de plannen. U kunt ook 
vragen stellen.

Coronamaatregelen
Het is belangrijk dat iedereen gezond blijft. Daarom volgen we de coronamaat
regelen heel strikt. U moet zich vooraf en uiterlijk op 3 september aanmelden. 
U kunt dat doen via www.kempenbaanveldhoven.nl/oost. Er is plaats voor 100 
personen en per huishouden of bedrijf is 1 persoon welkom.

Tijdelijke omleidingsroutes

Plaatsing fietsbrug Tegenbosch over A2/N2
In de nacht van 29 op 30 augustus wordt de nieuwe fietsbrug Tegenbosch geplaatst over de A2/N2. 
De plaatsing van de brug begint zaterdagavond 29 augustus om 22.00 uur en eindigt zondagoch
tend 30 augustus om 08.00 uur. De brug komt iets ten zuiden van de Anthony Fokkerweg te liggen.

Om de fietsbrug te kunnen plaatsen wordt een gen, maar u kunt deze ook in het echt bekijken.
aantal wegen afgesloten en zijn er omleidings- Kijk voor meer informatie op
routes. U kunt via een livestream de plaatsing vol- www.eindhoven.nl/projecten/overige-projecten/fietsbrug-tegenbosch

: Son en Breugel
Knooppunt

EkkersweijerBest

Knooppunt
Batadorp

Bedrijventerrein
GDC

Catharina
ziekenhuis

Eindhoven
Airport

Maxima Medis 
O Centrum

Flight
Evoluon

Veldhoven

Knooppunt
Leenderheide |g34~lKnooppunt 

De Hogt

Route naar Eindhoven Airport, GDC en Westfields vanaf A58

Route naar Eindhoven Airport vanuit Maastricht/Venlo/Antwerpen 
via N2 en Meerakkerweg

Route naar Eindhoven Airport, GDC en Westfields vanaf A50 volg 
A2 en A58
Omleiding Maastricht/Venlo via J.F Kennedylaan en Leenderweg

I Route naar Eindhoven Airport, GDC en Westfields vanaf A58, keren bij 
Ekkersweijer, volg A2 en A58
Omleiding Maastricht/Venlo via J.F Kennedylaan en Leenderweg

I Route naar Eindhoven Airport, GDC en Westfields vanaf A2, keren bij 
Ekkersweijer, volg A2 en A58
Omleiding; Maastricht/Venlo via J.F Kennedylaan en Leenderweg

Werkvak

AFSLUITING A2/N2 TBV 
INRIJDEN FIETSBRUG 
TEGENBOSCH

Van 29 augustus 22.00 uur tot 
30 augustus 2020 8.00 uur

eindhoven.nl/tietsbrugtegenbosch

A* EINDHOVEN

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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VERSPILLINGS
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verspillingsvrije week 1-7 september
Samen tegen 
voedselverspilling
Vindt u het ook zonde om voedsel te verspillen? Doe dan mee 
met de Verspillingsvrije week van 1 tot 7 september! Meedoen 
is makkelijk en goed voor de portemonnee. En u bent ook nog 
eens goed bezig voor het klimaat! Samen kunnen we een groot 
verschil maken.

Voedselverspilling is het weggooien van eten of drinken wat nog 
goed is. Wist u dat een Nederlands huishouden gemiddeld 34 kilo 
eten per persoon per jaar weggooit? Het gaat vooral om brood, zui
vel, groente, fruit en vlees. Afval zoals schillen, stronken, botten en 
andere resten zijn daarbij niet meegeteld.

Nederland #verspillingsvrij
Door slim te koken, kopen en bewaren gooit u minder weg. Zo be
spaart u gemakkelijk meer dan C 100,- per persoon per jaar. En u 
zorgt dat het milieu minder zwaar belast wordt; wel 140Zo minder. 
Klinkt goed, toch?

Meedoen aan de verspillingsvrije week
♦ Kies op www.verspillingsvrijeweek.nl een challenge (uitdaging) 

die bij u past.
^ Meld u gratis aan.
^ U krijgt in die week tips op maat om er een succes van te maken. 
^ En u maakt kans op één van de 100 leuke verspillingvrije starters- 

pakketten.
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RAADSVERGADERING
Gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 1 september in de raadzaal in het gemeen
tehuis. Deze oordeelsvormende vergadering begint om 19.30 uur en is niet fysiek 
bij te wonen. Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de agenda en verga
derstukken inzien en de vergadering live volgen. Ook wordt deze vergadering live 
uitgezonden via Omroep Veldhoven.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde voorstel
len. U kunt dan in maximaal vijf minuten de raads- en steunfractieleden infor
meren. In deze coronatijd verloopt dit anders dan gebruikelijk. Wanneer u wenst 
in te spreken, meldt u zich dan bij voorkeur uiterlijk donderdag 27 augustus bij 
de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040. U dient uw bijdra
ge schriftelijk aan te leveren.

Agenda:
* Keuzenota scenario’s viering jaarwisseling (vuurwerk)

Naar aanleiding van een aangenomen motie is een viertal scenario’s onderzocht 
waaruit de gemeenteraad een keuze kan maken:
Een algeheel vuurwerkverbod; vuurwerkvrije zones; behoud huidige situatie

(incl. wetswijziging); centraal georganiseerde vuurwerkshow.
^ Vaststellen zienswijze over toekomst RHCe

Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) voert archieftaken uit voor 
meerdere regiogemeenten. Er ligt bij de verschillende gemeenteraden een plan 
voor over de toekomst van het RHCe. Het verzoek is om hierop in een zienswijze 
te reageren. De gemeenteraad van Veldhoven wordt voorgesteld om te kiezen 
voor een minimaal uitvoeringsniveau voor het RHCe in de toekomst.

^ Tweede bestuursrapportage 2020
In deze bestuursrapportage wordt aangegeven of ontwikkelingen in de eerste 6 
maanden van 2020 aanleiding geven tot bijstellingen. Bijstellingen kunnen zowel 
beleidsinhoudelijk als financieel zijn.

^ Vaststellen bestemmingsplan ‘Molenvelden 15-17’
Op de percelen Molenvelden 15-17 zijn volgens het geldende bestemmingsplan 
twee bedrijfstakken toegestaan: een loonwerkbedrijf en een intensieve veehou
derij, met een gemaximeerde oppervlakte. Om de door de eigenaren gewenste 
vormverandering van het bouwvlak en functiewijziging mogelijk te maken, moet 
het bestemmingsplan worden aangepast.

^ Vaststellen Regionaal streefbeeld landelijk gebied
In 2020 moet het Regionaal streefbeeld landelijk gebied vastgesteld worden door 
de 21 gemeenteraden van de Metropoolregio Eindhoven, zodat de uitgangspunten 
die hierin zijn opgenomen als bouwsteen kunnen dienen voor de Omgevingsvisies 
waar de gemeenten mee aan de slag zijn.

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.

^ OMGEVINGSZAKEN

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer Ingediend Adres Voor
OV2020-0247 14-08-2020 Hagendorenseweg 27 plaatsen gevelbekleding

OV2020-0248 18-08-2020 Volmolenweg aanplanten
bosplantsoen

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Voor Verleend/
geweigerd

OV2020-0139 18-08-2020 Taling 11 verbreden inrit verleend

OV2020-0183 18-08-2020 De Run 4600 realiseren
tijdelijke entree

verleend

Melding uitweg

Zaaknummer Adres Voor Verleend/
geweigerd

MI2020-026 19-08-2020 De Schimmerik 32 geaccepteerd

(\ VERKEERSBESLUIT

* Verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische voer
tuigen aan de Oude Kerkhof’

* Verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische voer
tuigen aan de Norenberg’

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektri
sche voertuigen aan de Broekweg’

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Uitbreiding parkeerverbodzone De Run 4600’

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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