
Woensdag 29 januari » 2020
m w

ï‘~?entehļjis

gemeentehuis

Snťlhaidsbejper ki n j

SCHOOT

SP ■n *řgisrortn

S n * I h t íSi b* p ā f ld ng

HDH GROTE PRINS ES D'NÜRSTE

HDHJEÜGDPRINSES STELLAť

OlTNOũţĢļįįt

’Sc-haLin.

.
!'0:BHEľGiftìTIDEM~

For our English
speaking residents:

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

Werkzaamheden 
brug Zilverbaan over 
Poelenloop
Tussen maandag 3 en vrijdag 7 februari vinden aanpassingen 
plaats aan de brug over de Poelenloop. In een richting is de rijbaan 
afgesloten. Er is geen omleiding; verkeersregelaars zorgen voor de 
doorstroming van het verkeer.

Gemeent enieuws
Na werkzaamheden eenrichtingsverkeer voor auto’s

Tijdelijke afsluiting 
deel Provincialeweg

Veldhoven
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Theater de Schalm D'n Burgemister Stichting Organisatie Gemeente
Karnaval (SOK) Veldhoven
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De nieuwe situatie: de zuidelijke rijbaan vanaf de Oranje Nassaulaan is vervangen door een berm
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Gewijzigde openstelling 
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Vanwege een interne bijeenkomst is het gemeentehuis 
maandag 3 februari om 15.45 uur gesloten.

Het gedeelte Provincialeweg tussen Oranje Nassaulaan en De Run 1100 wordt eenrichtingverkeer 
voor auto’s. Door voorbereidende werkzaamheden is dit deel van de Provincialeweg voor auto
verkeer in beide rijrichtingen afgesloten van maandag 3 tot en met vrijdag 21 februari. Met deze 
maatregel wil de gemeente de verkeersdoorstroming op de Kempenbaan bevorderen. (Brom) 
fiets- en voetgangersverkeer blijft wel mogelijk in beide richtingen.

Wethouder Ad van den Oever: “Het is erg druk 
op de Kempenbaan. Het autoverkeer vanaf de 
Provincialeweg richting Eindhoven en snelweg- 
toeritten kruist de verkeersstromen op de Kem
penbaan. Het invoegen op deze plek zorgt voor 
veel vertraging en dat wordt nu hopelijk een stuk 
minder. Het is een van de maatregelen die we 
nemen om de bereikbaarheid van Veldhoven te 
verbeteren.”

Nieuwe situatie Provincialeweg
Na 21 februari is het deel van de Provincialeweg 
tussen Oranje Nassaulaan en De Run 1100 voort

aan eenrichtingsverkeer voor auto’s. Bestuur
ders kunnen dan vanuit Eindhoven/snelwegaf- 
ritten nog steeds vanaf de Kempenbaan rechtsaf 
naar de Provincialeweg. Automobilisten vanuit 
de richting Burgemeester van Hoofflaan rijden 
voortaan via De Run 3100 naar de Kempenbaan.

Contact
Het bedrijf KWS Infra gaat de werkzaamheden 
uitvoeren. Heeft u vragen over de werkzaamhe
den? Neem dan gerust contact met ons op. Stuur 
een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel 
ons via het verkorte telefoonnummer 14 040.



Officiële Bekendmakingen
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Gemeenteraad vergadert
De gemeenteraad komt op dinsdag 4 februari 2020 bijeen voor een beeldvor
mende raadsavond in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldho
ven. Deze informatieve bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur. Op 
http://gemeenteraad.veldhoven.nl vindt u via de kalender meer informatie over 
deze avond.

Tijdens deze avond wordt de raad geïnformeerd over:

« Stand van zaken project Kempenbaan-West

Er wordt een update gegeven van het project Kempenbaan-West. Doel van de 
bijeenkomst is het verstrekken van informatie (technisch, juridisch, financieel 
en procedureel). Dit ter voorbereiding op de besluitvormende gemeenteraad 
van 18 februari.

Wilt u gast van de raad zijn?
Op dinsdag 18 februari kunt u ‘Gast van de Raad’ zijn. U wordt dan om 18.30 uur 
in het gemeentehuis ontvangen door een raadslid en de griffie. U krijgt inzicht in 
het reilen en zeilen van de gemeenteraad en neemt een kijkje achter de schermen 
van het gemeentehuis. Daarnaast woont u de raadsvergadering van die avond bij. 
Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan via griffie@veldhoven.nl.

ūËĩäi

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

OV2020-0011 16-01-2020 Habraken 2145 A plaatsen 3 vlaggenmasten

OV2020-0012 17-01-2020 Lange Kruisweg 4 plaatsen opbouw

OV2020-0013 18-01-2020 Heerseweg 8 plaatsen overkapping

OV2020-0014 19-01-2020 Botsehei 7 bouwen dakkapel

OV2020-0015 20-01-2020 Regulus 8 legaliseren dakkapel

OV2020-0016 20-01-2020 Dotterbeek 29 aanbouwen erker en 
plaatsen dakkapel

VERKEERSBESLUIT

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Aanwijzen twee gehandicaptenparkeerplaatsen op 
De Plaatse’.

* Ontwerp verkeersbesluit ‘Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats aan de Ligt’.
* Ontwerp verkeersbesluit ‘Aanwijzen twee gehandicaptenparkeerplaatsen met 

venstertijden op de Korze’.
* Ontwerp verkeersbesluit ‘Aanwijzen twee bushaltes Sterrenlaan’.
* Ontwerp verkeersbesluit ‘Aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op 

kenteken in de Marenberg’.
* Ontwerp verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van 

elektrische voertuigen aan de Strijpsebaan’.
* Ontwerp verkeersbesluit ‘Twee gereserveerde parkeerplaatsen voor het laden 

van elektrische voertuigen op parkeerterrein Djept-Zuid’.
* Ontwerp verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van 

elektrische voertuigen aan de Marter’.
* Ontwerp verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaatsen voor het laden van 

elektrische voertuigen aan het Hooghuis’.

OMGEVINGSZAKEN

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Voor Verleend/
geweigerd

OV2019-0234 17-01-2020 Knegselse- 
weg 99

kappen boom verleend

OV2019-0321 17-01-2020 De Run 2168 nieuwbouwen
automobielbedrijf

verleend

OV2019-0342 15-01-2020 Dreef 49 plaatsen
dakopbouw

verleend

OV2019-0348 17-01-2020 Banstraat 25
315

plaatsen led tekst verleend

OV2019-0351 15-01-2020 Het Struweel 
13

legaliseren
dakkapel

verleend

OV2019-0359 17-01-2020 Schepenen
straat 12

bouwen
dakopbouw

verleend

OV2020-0004 15-01-2020 Vijverstraat 9 aanbouwen
veranda

vergunning-
vrij

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Zaaknummer Adres Voor Nieuwe uiterste 

beslisdatum

OV2019-0236 Zoom 5 starten garageboxen park 29-(
met bedrijfshallen

32-2020

OV2019-0301 Zandven 22 
(F 2759)

nieuwbouw bedrijfspand 04-03-2020

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


