
Gemeent enieuws Veldhoven

Samen tegen 
corona
Komt u naar binnen?
Zo houden we het veilig:

Bent u verkouden, hoest u of 
heeft u koorts? Kom niet naar 
binnen en verzet uw afspraak.

Having a cold, cough or fever? 
Please do not come in and 
reschedule your appointment.

Zet een mondkapje op. 
Put on a face mask.

Desinfecteer uw handen. 

Disinfect your hands.

Houd 1,5 meter afstand. 

Keep your distance.

alleen sa men [krijgen we

corona ondercontrole

Schud geen handen 
Do not shake hands

Veldhoven
Corona stopt bij jou

Folder 'Corona stopt bij jou’ op 
uw deurmat
Deze week valt in heel Veldhoven de coronafolder van de GGD in de brievenbus. De folder ‘Corona stopt bij jou’ laat 
(met veel plaatjes en weinig tekst) zien wanneer je je moet laten testen, hoe het testen werkt en wat je zelf kunt 
doen om corona te voorkomen.
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Volg de regels 
voor jezelf en voor elkaar

De folder is gemaakt door de GGD Brabant-Zuid- 
oost. Wethouder Mariënne van Dongen (ook voor
zitter van de GGD-Brabant-Zuidoost) nam deze 
week de eerste folder in ontvangst en is er blij 
mee: “Het is belangrijk dat iedereen weet wat je 
moet doen bij klachten.

En hoe je kunt voorkomen dat je corona krijgt. Eenvoudige taal en 
plaatjes helpen daarbij.”

Online folder in meer talen
Op de website www.coronastoptbiiiou.nl is de folder voor iedereen 
online te vinden, ook in het Engels, Duits, Pools, Roemeens, Turks 
en Arabisch. Dit omdat in deze regio ook veel internationals wonen.
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Cadeaubonnen voor Veldhovense mantelzorgers

Vraag de mantelzorgwaardering 2020 aan
“We kunnen niet zonder mantelzorgers”. Wethouder Mariënne van Dongen is heel duidelijk in haar 
uitspraak. “Dat is de afgelopen maanden, tijdens de coronacrisis, nog maar eens bevestigd. En 
omdat we hun vrijwillige inzet zo waarderen”, vertelt de wethouder “willen we ook dit jaar iets 
terugdoen. Alle mantelzorgers die geregistreerd staan bij het Steunpunt Mantelzorg van SWOVE 
en voldoen aan de voorwaarden, krijgen de Veldhovense mantelzorgwaardering.”

“Juist in Coronatijd worden onze mantelzorgers 
extra belast. Want allerlei hulpstructuren zoals 
dagbesteding of begeleiding vielen zomaar in
eens weg. We verwachten dat er hierdoor ook 
veel nieuwe mantelzorgers zijn bijgekomen”, al

dus de wethouder. “Mensen die met veel inzet 
en liefde betrokken zijn bij het leven van Veldho
vense inwoners die hulp of zorg nodig hebben. Ik 
zeg het nog maar eens: een blijk van waardering 
verdienen ze echt!”

Mantelzorgwaardering aanvragen
U kunt mantelzorgwaardering aanvragen als u aantoonbaar langer dan 3 maanden regelma
tig een aantal uren per week en onbetaald voor een Veldhovenaar zorgt. Deze regeling geldt 
ook voor jongere mantelzorgers (tot 22 jaar) die thuis regelmatig zorgtaken overnemen.
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Mantelzorgen in coronatijd op 1,5 meter afstand. Foto Rijksoverheid

Over de mantelzorgwaardering
Er zijn drie soorten mantelzorgwaardering:
* Redelijk belaste mantelzorgers krijgen de stan

daardwaardering ter waarde van 25 euro.
* Zwaarbelaste mantelzorgers krijgen de plus- 

waardering ter waarde van 125 euro.
* Jonge mantelzorgers krijgen de jongerenwaar

dering ter waarde van 25 euro.

Aanmelden
De mantelzorgers die dit jaar bij het Steunpunt Mantelzorg hebben laten weten dat ze nog 
steeds zorgen, ontvangen de cadeaubonnen voor Kerst thuis. Nog niet aangemeld? Regel het 
voor 31 december 2020 via www.swove.nl/mantelzorgers/aanmelden-mantelzorg/.
U ontvangt de waardering dan uiterlijk 20 januari 2021.

De mantelzorgwaardering komt in de vorm van 
cadeaubonnen van Winkelgebied Kromstraat of 
van het Citycentrum. Mantelzorgers die geen keu
ze maken, krijgen automatisch bonnen van het 
Citycentrum. Iedereen heeft dus ruime keus om 
iets leuks uit te zoeken.

Wanneer komt u in aanmerking voor de plus- 
waardering?
Uw leven staat grotendeels in het teken van man
telzorg. U bent erg betrokken en combineert veel 
taken. U moet regelmatig ad hoc beschikbaar zijn

en ervaart dat het moeilijk is uw eigen leven te 
leiden. Het loslaten van uw mantelzorgtaken lukt 
vaak niet.
Enkele voorbeelden van taken die passen bij een 
pluswaardering:
^ U geeft persoonlijke verzorging zoals helpen bij 

wassen en aankleden.
^ U zorgt voor meerdere mensen (bijvoorbeeld 

een kind en een van uw ouders).
^ U bent 24 uur per dag beschikbaar voor ad hoc 

situaties. Hierdoor komt uw eigen (sociale) le
ven onder spanning te staan.

^ U heeft constante ongerustheid om iemand in 
uw directe omgeving.

^ U helpt uw partner op heel veel momenten door 
de dag heen, regelt alle afspraken, zorgt voor 
het hele huishouden. Voor alle taken heeft u de 
eindverantwoordelijkheid.

Jongerenwaardering - niet meer zorgeloos
Ben je jonger dan 22 jaar en zorg je voor of heb 
je zorgen over iemand bij wie je in huis woont? 
Bijvoorbeeld een chronisch zieke ouder of een 
gehandicapt broertje of zusje. Dan is de jongeren
waardering voor jou bedoeld!

Wanneer komt u in aanmerking voor de standaardwaarde
ring?
Uw leven is aardig in balans ondanks de mantelzorg. U bent betrok
ken en doet enkele vaste, afgebakende taken. U bent niet dagelijks 
met uw mantelzorgtaken bezig en kunt ook uw eigen leven leiden. 
Het lukt u meestal om uw mantelzorgtaken los te laten.
Heeft u in 2019 de standaardwaardering ontvangen, maar zijn uw 
mantelzorgtaken dit jaar zwaarder geworden? Neem dan contact 
op met het Steunpunt Mantelzorg. Bij twijfel kijken de medewer
kers van het Steunpunt graag mee. Misschien komt u in aanmer
king voor de pluswaardering.
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Rinus Stegemann zorgt al 36 jaar met veel liefde voor zijn vrouw Henriëtte.
Foto SWOVE

Meer informatie
^ Opwww.veldhoven.nl/mantelzorg staan de voorwaarden voor de 

mantelzorgwaardering. Ook leest u daar meer over de ondersteu
ning vanuit de gemeente.

^ U kunt ook contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg, 
bijvoorbeeld om uw gewenste cadeaubonnen door te geven of 
voor anderen aan te vragen. Het Steunpunt is iedere werkdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar. Stuur een e-mail naar 
mantelzorg@swove.nl of bel (040) 25 34 230. U kunt dan ook 
binnenlopen bij de Burgemeester van Hoofflaan 70.

Gratis inleveren

Inzameling Klein Chemisch Afval
Op de zaterdagen 17 en 24 oktober kunt u op verschillende plekken in Veldhoven weer klein che
misch afval (KCA) inleveren bij de KCA-wagen. Door de coronamaatregelen zijn er deze keer 4 hal
teplaatsen van de KCA-wagen.

Halteplaatsen 

Zaterdag 17 oktober
* 09.00 - 11.30 uur: Gerard Vekemansplein (Oerle)
* 12.30 - 15.00 uur: parkeerterrein Repel (centrum)

Zaterdag 24 oktober
* 09.00 - 11.30 uur: parkeerterrein Mira (Zonderwijk)
* 12.30 - 15.00 uur: parkeerterrein Burgemeester van Hoofflaan/Lange Kruisweg (D’Ekker)

Inleverdagen
U kunt de inleverdagen altijd opzoeken op www.veldhoven.nl/afvalkalender. 
Vul daar uw postcode en huisnummer in. ĩÜfŬS'

j/?. uitrit.- r: ;?*r
1 (O * JÎ V t

' ŵy.j-,
- . - . „ 3PVįï

' t ÍŢf.
ftr.sefvkewagen contain!

'M,;

. îirngiLrp i

. : į



GemeenteNieuws Woensdag 7 oktober » 2020

Maak uw huis en tuin winterklaar: 
houd ratten buiten de deur
Het wordt kouder. Ratten gaan nu op zoek naar een warme overwinterplek. Onze verwarmde hui
zen zijn extra aantrekkelijk. En in onze tuinen scharrelen ze gemakkelijk eten bij elkaar. Met de tips 
in dit artikel maakt u uw huis en tuin winterklaar. Met andere woorden: minder aantrekkelijk voor 
de rat.

Meer informatie over de zwarte rat, hoe u ze uit 
uw woonomgeving kunt weghouden en hoe u ze 
kunt bestrijden vindt u op 
www.kad.nl/kennisbank/dierplagen/ratten-en-
muizen/zwarte-rat/.

Tips voor uw huis
^ Gebruik rvs staalwol, blikbeslag of ‘muisstop’ 

(speciale muis/ratwerende kit) om de overgang 
tussen muur en dak rat-dicht te maken.

^ Maak spouwen onder en boven dicht. Plaats rvs 
‘bijenbekjes’ (een soort roostertjes) in/voor ven- 
tilatiesleuven.

^ Zet bolroosters op regenpijpen en schoorstenen.
^ Groeien er struiken tegen uw huis? Dan kunnen 

ratten makkelijk onder uw dakpannen komen. 
Snoeien dus.

Ratten voorkomen of bestrijden? Werk 
samen met uw buurtgenoten!
Alleen door samen te werken blijft de overlast 
van ratten in uw woonomgeving onder contro
le. Want er hoeft in de buurt maar één schuil
plaats, of eten en drinken te zijn... Dan blijven 
ze waar ze zitten. Neem maatregelen daarom 
altijd samen met uw buurtgenoten. En meld 
het bij de gemeente als u een rat ziet.

Vogelvoederhuisje of rattenrestaurant? Foto: gemeente
Beuningen
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Tips voor uw tuin
^ Voer vogels alleen in de ochtend en geef niet 

meer dan wat ze overdag op kunnen.
^ Ruim restjes voer op en haal voederhuisjes en 

vetbollen naar binnen voor het donker wordt. 
De vogels eten er dan toch niet meer van. Maar 
de rat gaat ’s avonds graag ‘uit eten’.

^ Bewaar dierenvoer in goed afgesloten bakken of 
tonnen.

^ Ruim afgevallen fruit, noten, zaden en bessen 
op.

^ Zorg dat buitenkranen niet lekken en dat er 
geen waterbakjes staan.

^ Zorg dat dierkooien j volières niet toegankelijk 
zijn. Gebruik gaas met een doorsnee van maxi
maal een cm. Maak naden, kieren en scheuren 
dicht en zorg ook dat ratten niet onder dieren
hokken of schuurtjes kunnen komen,

^ Heeft u een open haard? Een houtstapel of an
dere materialenopslag biedt een goede schuil
plaats voor ratten. Voorkom dit als het kan en 
controleer deze zo nodig regelmatig.

Maak afval onbereikbaar
* Gooi geen etensresten (vanaf het balkon bij

voorbeeld) op straat of in parken of plantsoe
nen.

* Eendjes of vogeltjes voeren is leuk. Maar geef 
niet meer dan ze op kunnen. Alles wat blijft 
liggen trekt ratten aan.

* Doe al uw etensresten in de groene kliko. Niet 
in de PMD-zak of op de composthoop.

* Bewaar (volle) PMD-zakken tijdelijk in een 
goed sluitende container. Zet of hang de PMD 
zak pas op de ophaaldag aan de straat.

* Bij flatgebouwen staan ondergrondse inza
melcontainers. Doe uw afvalzakken daar ín. 
Zet uw afvalzakken nooit náást de inzamel
containers.

Ratten gezien? Altijd melden!
Via www.veldhoven.nl/ratten kunt u het melden 
als u een rat ziet of overlast ervaart. U kunt ook 
bellen via telefoonnummer 14 040. Het maakt 
niet uit waar u de rat ziet: in of rond uw huis en 
tuin of op straat. Melden helpt ons om de overlast 
in beeld te brengen en de rattenbevolking onder 
controle te krijgen.

Bestrijdingsadvies nodig? Vraag hulp!
De medewerkers van het Kennis- en Adviescen
trum Dierplagen helpen u graag.
Kijk op www.kad.nl of bel het KAD op telefoon
nummer 0317 41 96 60.

Rattenoverlast
Voorlichten, voorkomen 

en vallen zetten

Afgelopen week heeft het college vragen van de VSA- 
fractie beantwoord over rattenoverlast in Veldhoven. We 
hebben naar het verhaal van een aantal inwoners geluisterd 
en gesproken over hoe we samen de rattenpopulatie 
beheersbaar kunnen houden. We laten u graag weten wat de 
gemeente doet en gaat doen.

Voorlichting over de rat, rattenoverlast en het voorkomen en 
bestrijden hiervan, is enorm belangrijk. De gemeente gaat hier 
meer in doen, in de vorm van bijeenkomsten en door vaker 
erover te publiceren in het GemeenteNieuws en in onze social 
media.

Melden helpt!
Om de rattenpopulatie onder controle te houden moeten we 
samen (gemeente, bewoners/eigenaren, woningcorporaties) 
actie ondernemen: samen voorkomen en bestrijden. Daarom: 
melden helpt! Zo krijgen we een goed beeld van waar ratten 
zich bevinden, van daadwerkelijke overlast en de toe- of afna
me daarvan. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) 
adviseert u en ons op grond van meldingen. We gaan bewo
ners beter informeren over meldingen in hun omgeving, wat 
eraan wordt gedaan en wat mensen zelf kunnen doen om over
last te voorkomen. Als u een rat ziet, dan kunt u dit melden op 
www.veldhoven.nl/ratten.

Bestrijding ratten in openbaar gebied
De gemeente laat meldingen over ratten in het openbaar ge
bied altijd onderzoeken. In overleg met het KAD en plaagdie- 
renbestrijder EWS gaan we dan beplanting snoeien, of plaat
sen we klemmen of kasten. Gif mogen we niet meer gebruiken 
volgens de wet! Door ervaringen met diefstal en het kapot ma
ken van de klemmen en kasten, plaatsen we deze zo veel mo
gelijk uit het zicht.

Ondersteunen bestrijding ratten op eigen terrein
In Veldhoven bent u zelf verantwoordelijk voor het voorkomen 
en bestrijden van ratten op eigen terrein. Samen met uw buren. 
De gemeente ondersteunt u daarbij door de kennis van KAD en 
EWS beschikbaar te stellen. En ook door uw meldingen te regis
treren en aan het KAD door te geven. Na goed advies kunt u zelf 
zorgen dat uw tuin en woning niet aantrekkelijk zijn voor rat
ten. Heeft u daarna toch nog last van ratten? We onderzoeken 
mogelijkheden om u dan te ondersteunen bij de bestrijding op 
eigen terrein. We denken bijvoorbeeld aan het uitlenen van 
vallen of vangkasten. En het ter plekke advies geven door een 
deskundige. Zodra we hier meer over weten, hoort u dat van 
ons!

Afval en rattenoverlast
Regelmatig denken mensen dat de overlast door plaagdieren 
te maken heeft met het te vroeg of verkeerd aanbieden van af
val, zoals PMD-zakken. Of dit feitelijk klopt weten we nu nog 
niet. Maar het heeft wel onze aandacht. We gaan eerst feiten 
en informatie verzamelen over het te vroeg en verkeerd aan
bieden van (PMD-)afval, en de relatie met overlast van ratten 
of andere dieren.

Dit jaar geen eikelinzameling voor 
De Hazewinkel

Ratten voorkomen: uw huis en tuin winterklaar
Ook in dit GemeenteNieuws: tips over het winterklaar maken 
van uw tuin en woning. Zo voorkomt u ratten in uw woonom
geving.

De eikelinzameling voor kinderboerderij De Hazewinkel gaat dit jaar niet door. Dat vinden we 
heel jammer. Maar we willen ervoor zorgen dat het coronavirus zich niet verder kan verspreiden. 
Daarom organiseren we nu geen activiteiten waar veel mensen bij elkaar komen. Hopelijk kan de 
eikelinzameling volgend jaar weer doorgaan.

Dit doet u met niet gebruikte 
medicijnen

Kinderboerderij en speeltuin bezoeken
U kunt de kinderboerderij en de speeltuin blijven 
bezoeken. In de winterperiode zijn de openings
tijden van de kinderboerderij wel aangepast: 
tussen 1 oktober en 1 april is de kinderboerderij 
op werkdagen open van 08.00 - 16.00 uur. In het 
weekend is de kinderboerderij gesloten. De speel
tuin is open van zonsopgang tot zonsondergang.

Medicijnen horen bij het ‘klein chemisch afval’. Er zitten stoffen in 
die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. En dus ook voor men
sen en dieren. Breng niet gebruikte medicijnen daarom naar de 
KCA-wagen. U kunt ze ook inleveren bij de milieustraat. Vaak kunt 
u medicijnen ook inleveren bij de apotheek waar ze vandaan ko
men. Zo voorkomt u vervuiling van lucht, bodem en grondwater en 
gevaarlijke situaties. Gooi medicijnen in elk geval niet in het toilet 
of de gootsteen.
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Officiële Bekendmakingen Gemeenteblad

Milieuonderzoek naar effecten zon-|windenergie in regio van start
De Provincie Noord-Brabant legt vanaf 5 oktober voor vier weken de concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) voor de Milieu effectrapportage ter inzage. U kunt de concept-NRD lezen via de 
link www.brabant.nl/actueel/ter-inzages.

Energietransitie
Het klimaat verandert, fossiele brandstoffen ra
ken op. In Nederland maken 30 regio’s een regio
nale energiestrategie (RES). Dit om aan het Nati
onaal Klimaatakkoord bij te dragen. Een van deze 
regio’s is de Metropoolregio Eindhoven (MRE). 
Daarin is Veldhoven met nog 20 gemeenten ver
tegenwoordigd. De MRE onderzoekt samen met 
provincie, waterschappen en netbeheerder de 
mogelijkheden om energie te besparen, duurza
me energie op te wekken en duurzame warmte
bronnen te gebruiken. Het doel is dat wijken en 
gebouwen van het aardgas af kunnen.

Om te komen tot een keuze van zoekgebieden 
voor de opwekking van zon- en/of windenergie 
komt er een onderzoek naar de milieueffecten. 
De eerste stap hierin is de NRD. De NRD biedt in
zicht in wat in de MER (Milieu Effect Rapportage) 
onderzocht wordt en hoe dit gebeurt.

Zienswijze indienen
Inwoners van onze regio kunnen de concept-NRD 
lezen op de website van de Provincie Noord-Bra
bant. Ze kunnen ook een zienswijze indienen. 
In de zienswijze moeten zij duidelijk aangeven 
over welke onderdelen van de concept-NRD deze 
zienswijze gaat.

Alle zienswijzen krijgen een reactie via een Nota van beantwoor
ding. Daarin staat ook hoe de zienswijzen worden meegenomen in 
het uit te werken MER.
Heeft u vragen of opmerkingen over dit artikel? Neem dan contact 
op met de Provincie Noord-Brabant.

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

OV2020-0262 28-9-2020

Zaaknummer Ingediend Adres Voor

OV2020-0281 23-09-2020 Lengtewal 26 plaatsen fietsenstalling 
voortuin

OV2020-0282 24-09-2020 De Run, sectie E 
perceel 6462

realiseren capaciteits
uitbreiding

OV2020-0283 24-09-2020 De Geelgieter 8 uitbouwen woning

OV2020-0284 25-09-2020 De Run 4429 realiseren opslag en 
etikettering

OV2020-0285 25-09-2020 Hagendorenseweg 21 realiseren woning

OV2020-0286 28-09-2020 Tulderhei 21 realiseren erfafscheiding

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Voor Verleend/
geweigerd

OV2020-0181 29-9-2020 Hermelijn 40 plaatsen
dakopbouw

verleend

OV2020-0235 29-9-2020 Kloosterhof
6 C

bouwen van een 
woning

verleend

OV2020-0240 28-9-2020 Hongerberg
13

plaatsen
dakkapel

verleend

OV2020-0255 25-9-2020 Half Mijl 1 plaatsen
mantelzorgunit

verleend

De Messen- uitvoeren groot verleend
maker, De onderhoud 113
Pompenma- woningen 't Look 
ker, De Roe
renmaker, De 
Wagenmaker

OV2020-0263 28-9-2020 De Roeren- renoveren 16 verleend
maker en De woningen 't Look 
Wagenmaker

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Zaaknummer Adres

OV2020-0160 Honk 1

Verleend/
geweigerd

brandveilig gebruik en reali- verleend 
seren aanbouw

BESTEMMINGSPLANNEN
Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Oeienbosdijk 60’
Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van een agrarische paardenhoude- 
rij.

VERKEERSBESLUIT
* Verkeersbesluit “Instellen blauwe zones Citycentrum”

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


