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Rijksoverheid

Landelijke maatregelen tegen het coronavirus
Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal 

contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Binnen en buiten

Gezelschappen tot
maximaal 4 personen, 
zowel binnen als buiten.

S Binnen totaal maximaal 
30 personen.

r

i| Buiten totaal maximaal
1 İH- 40 personen.

Uitzonderingen gelden voor onder 
andere uitvaarten, detailhandel en 
scholen. Voor culturele instellingen 
kunnen lokaal uitzonderingen 
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties,
bijvoorbeeld musea en 
monumenten, geldt: bezoek 
op basis van een reservering 
per tijdsvak.

Thuis

Å Voor bezoek thuis geldt:
maximaal 3 personen (exclusief 
kinderen t/m 12 jaar).

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

Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar 
de kinderopvang, school en sport.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registeren.

Werk

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Vervoer

Horeca (eet- en drinkgelegenheden)

©Vanaf 21.00 uur geen 
nieuwe bezoekers.

ň Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de 
deur), een gezondheidscheck 
en een vaste zitplaats zijn altijd 
verplicht. Bezoekers worden 
gevraagd zich te registeren.

Sluiting afoaalrestaurants
uiterlijk om 2.00 uur en 
geen verkoop van alcohol 
na 22.00 uur.

ň

Beperk je aantal reizen.

In het openbaar vervoer
is het dragen van een niet- 
medisch mondkapje verplicht.

Sport

Geen publiek bij sport, zowel 
amateur als professioneel.

ň Sluiting van sportkantines

Heb je klachten?

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan

Houd 1,5 meter 
afstand.

Vermijd drukke 
plekken.

Was vaak je handen 
en nies in je elleboog

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen.
Kijk voor actuele informatie op de website van de 

gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351
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Tegemoetkomingregeling voor particu
liere verhuurders sportaccommodaties
Bent u een particuliere verhuurder? U kunt gebruik maken van de regeling ‘Tegemoetkoming ver
huurders sportaccommodaties COVID-19’. De regeling is bedoeld voor álle verhuurders van spor
taccommodaties die in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 (een deel van) de huursom hebben 
kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Dit kan ook met terugwerkende kracht. Zolang 
de kwijtschelding maar heeft plaatsgevonden vóórdat de tegemoetkoming uiterlijk 14 oktober 
wordt aangevraagd.

U kunt nu dus gebruik maken gebruik maken van 
deze regeling en de huren (alsnog) kwijtschelden.
Heeft u een Tegemoetkoming schade COVID-19 
(TOGS) ontvangen? En heeft u deze tegemoet
koming niet gebruikt voor de compensatie van 
gederfde huurinkomsten? Dan mag u ook de Te
gemoetkoming verhuurders sportaccommoda
ties COVID-19 aanvragen. Alle informatie over de 
regeling vindt u op:
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-
verhuurders-sportaccommodaties-covid-19.

In juni 2020 heeft de gemeente Veldhoven 
besloten dat Veldhovense sportverenigingen 
die bij de gemeente huren, geen huur hoeven 
te betalen over de maanden maart, april en 
mei van dit jaar. Hierbij maakt de gemeente 
zelf ook gebruik van de regeling Tegemoet
koming verhuurders sportaccommodaties 
COVID-19.

Hoe MKB-vriendelijk is Veldhoven?
MKB-Nederland reikt ook dit jaar een prijs uit aan de gemeente met het beste ondernemerskli
maat. De verkiezing van de ‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’ is bedoeld als stimulans 
voor gemeenten om zich meer in te spannen voor ondernemers. De gemeente Veldhoven doet dit 
jaar mee aan deze verkiezing. We zijn benieuwd naar uw mening als ondernemer over onze ge
meente. Daarom vragen we u om mee te doen aan de MKB-enquête.

kÖI
MKB
vriendelijkste
gemeente

Het beleid van gemeenten heeft impact op bedrij
ven. Denk aan regeldruk, bereikbaarheid, diverse 
heffingen en aanbestedingsbeleid. Ondernemers 
zijn heel belangrijk voor lokale economie, werk
gelegenheid en leefbaarheid. Daarom is het vol
gens MKB Nederland nodig dat gemeenten beleid 
voeren waardoor ondernemers de ruimte krijgen 
om te ondernemen.

Geef uw mening en vul de MKB-enquête in
Heeft u goed contact met de gemeente Veldhoven? 
Of vindt u ons een blok aan uw been? En wat vindt 
u van onze dienstverlening tijdens de corona- 
crisis?
Bent u eigenaar, bedrijfsleider of directeur van een 
in Veldhoven gevestigd bedrijf? Doe mee en laat 
ons via de MKB-enquête weten hoe MKB-vriende- 
lijk het beleid van de gemeente Veldhoven is.

Via https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/ 
veldhoven kunt u een digitale vragenlijst invul
len. Dit kost maar 5 minuten van uw tijd. U kunt 
de vragenlijst invullen van 30 september tot 6 no
vember. De MKB verwerkt uw gegevens volledig 
anoniem en vertrouwelijk. Alvast hartelijk dank 
voor uw medewerking!

Week tegen Eenzaamheid komt eraan
Kom erbij, op anderhalve meter! Van 1 tot en met 
8 oktober is de Week tegen Eenzaamheid. Ook in 
Veldhoven hebben we dan extra aandacht voor 
eenzaamheid. Er zijn verschillende activiteiten 
waar Veldhovenaren elkaar op gepaste afstand 
kunnen ontmoeten. In het Veldhovens Weekblad 
van 7 oktober maakt u uitgebreid kennis met het 
thema eenzaamheid en het Veldhovense netwerk

‘SamenEen’. Hierin werken verschillende organi
saties samen tegen eenzaamheid.

Dit kunt u doen
Ook u kunt iets betekenen voor iemand 
die zich eenzaam voelt. Een klein gebaar 
kan het verschil maken. Bekijk de tips op 
www.eentegeneenzaamheid.nl/dit-kun-iij-doen/.

foto D. Cartagena

Samen 28 dagen niet roken in 
Stoptober
Wilt u stoppen met roken? Op 1 oktober gaat Stoptober weer van 
start. Rokers én niet-rokers helpen elkaar dan om 28 dagen niet 
te roken. De afgelopen jaren deden al meer dan 500.000 mensen 
mee aan Stoptober.

Stoppen met roken doe je niet alleen, maar met elkaar: dat is het 
geheim van Stoptober. Er is altijd iemand bereid om te helpen. 
De steun van Stoptober bestaat onder meer uit de gratis Stop- 
tober-app. Die stuurt elke dag berichten en geeft tips en advies. 
Schrijf u nu in op www.stoptober.nl of download de stoptober app.

Regionale steun
In onze regio worden er verschillende ‘stoppen met roken’-cur- 
sussen georganiseerd. Sinds 2020 worden deze door de meeste 
zorgverzekeraars volledig vergoed. Zoek een cursus in de buurt via 
www.rookvriiookiii.nl en vraag ook een buurman, vriendin of ken
nis mee. Samen stoppen is een stuk makkelijker dan alleen!

Welk afval hoort in welke bak?
Afval goed scheiden is niet moeilijk. Toch weet je soms even niet 
wat in welke bak hoort. Kijk dan op www.afvalscheidingswijzer.nl. 
Of download de app ‘afvalscheidingswijzer’ op uw mobiele tele
foon. Handig; dan hebt u de informatie altijd bij de hand.

WELK AFVAL KUN JU NOG SCHEIDEN?

ISO Wlo fltvat gooien wít jůirijjks jh'i pwioon rn de qrijzo hak. 
42 klip İS ėetil restafval Wa' haal Jij nog uil Je afyaľ?

miiìeil 
J centraal

T wijfel je waţ m welke afvalbak meetV
Check de AfvrtlsċŕHilidlnůiwIįier

SWOVE kan helpen
De Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE) biedt onder an
dere hulp en ondersteuning bij eenzaamheid. U vindt SWOVE aan 
de Burgemeester van Hoofflaan 70, 5503 BR Veldhoven. Telefoon: 
(040) 254 00 66 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur) kunt ook een e-mail sturen naar info@swove.nl. Meer 
informatie vindt u op www.swove.nl.
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Gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 6 oktober 2020. Deze oordeelsvormende 
vergadering begint om 19.30 uur. Via https://gemeenteraad.veldhoven.nl kunt u de 
agenda en vergaderstukken 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 informe
ren. Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij 
de griffie via griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

Agenda:
« Vaststellen Notitie Strategische keuzes Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie worden de ambities en doelen voor de fysieke leefomgeving 
van Veldhoven voor de lange termijn vastgelegd. Om te komen tot de visie wor
den vier fasen doorlopen: dromen, denken, durven en doen. Door vaststelling van 
deze notitie wordt de basis gelegd voor de laatste fase, de Doe-fase.

* Vaststellen Parkeerverordening 2020 en Parkeerbelastingverordening 2020 
De raad heeft eind 2019 besloten om blauwe zones in te voeren op de parkeer
terreinen in het Citycentrum. Hiervoor moeten de Parkeerverordening en de Par
keerbelastingverordening worden gewijzigd.

« Vaststellen bestemmingsplan ‘Riethovensedijk 12’
De eigenaren van dit perceel wensen de bestemming ervan te wijzigen naar een 
loonwerkbedrijf, een pedicure/schoonheidssalon als beroep aan huis en statische 
opslag zoals caravans. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast.

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 OV2020-0213 23-9-2020 Papevoort 12

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer Ingediend Adres Voor

OV2020-0275 15-09-2020 Half Mijl 4 wijziging vergunning
i.v.m. geurwasser

OV2020-0276 17-09-2020 Kanteel 1 plaatsen afdak
OV2020-0277 18-09-2020 Platanenlaan 28 wijzigen brandveilig 

gebruik
OV2020-0278 18-09-2020 Huysackers, sectie C, 

perceel 4901
bouwen 10 appartemen
ten

OV2020-0279 20-09-2020 Bovenhei 68 realiseren aanbouw
OV2020-0280 22-09-2020 Kruisstraat 106 bouwen uitbouw en 

overkapping

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning

Zaaknummer Adres Voor Nieuwe uiterste 
beslisdatum

plaatsen dakop- 
bouw

verleend

OV2020-0219 18-9-2020 Kromstraat
78A

realiseren van 2 
appartementen

verleend

OV2020-0220 18-9-2020 Blaarthemse- 
weg16 A

bouwen balkon verleend

OV2020-0222 21-9-2020 Haverhoeve 5 realiseren tijdelij
ke woonunit

verleend

OV2020-0230 22-9-2020 Van
Nuenenstraat
79

uitbreiding aan 
zij- en achtergevel

verleend

OV2020-0239 17-9-2020 Rapportstraat
37

renoveren en uit
breiden woning

verleend

OV2020-0241 18-9-2020 Zandven 15 en 
15A

bouwen be
drijfspand

verleend

OV2020-0276 23-9-2020 Kanteel 1 plaatsen afdak verleend

OV2020-0236 Geer 7 aanpassen gevelpui en 31-10-2020
plaatsen installaties op dak

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

OV2020-0240 Hongerberg 13 plaatsen dakkapel 04-11-2020

Verleend/
geweigerd

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer Verzonden Adres 
aan aanvrager

OV2020-0170 18-9-2020 Rapportstraat wijzigen gebruik verleend
18 van winkel naar

woning
OV2020-0204 17-9-2020 Habraken bouwen bedrijfs- verleend

1199B hal

Zaaknummer Adres Voor Verleend / 
geweigerd

OV2020-0211 Oude Kerkstraat 27A brandveilig gebruik verleend
OV2020-0201 Platanenlaan 6-8 brandveilig gebruik verleend
OV2020-0193 Berkt 28 brandveilig gebruik verleend
OV2020-0189 Platanenlaan 7 brandveilig gebruik verleend

Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

zaaknummer adres voor

OV2020-0252 Platanenlaan 26C brandveilig gebruik

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

Voor


