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Maak minder afval! Hoe minder afval u 
produceert, hoe minder u hoeft te scheiden

Dorstig? Drink water uit een herbruikbare fles 
in plaats van een wegwerpflesje!

Wanneer: woensdag 11 maart 2020
Waar: Evoluon, Noord-Brabantlaan 1A, 5652 LA Eindhoven. Bereikbaar via verschillende

buslijnen. Kijk op reisplanner OV9292 voor het beste reisadvies.

Programma:
18.30 uur Ontvangst
19.00 uur Presentatie: Wat is de Regionale Energiestrategie en wat doen we als regio?
19.30 uur Bezoek het Informatieplein met verschillende kraampjes of praat in het

Energiecafé met werkgroepleden, raadsleden of energiedeskundigen. 
21.00 uur Afronding ontmoetingsbijeenkomst

Meer informatie en aanmelden: https://bit.ly/3bS1cj9

Praat mee over de 
energietransitie in de 
Metropoolregio Eindhoven

Gemeent enieuws Veldhoven
Met ingang van maart

Uw groene kliko weer 
wekelijks geleegd
Vanaf maandag 2 maart kunt u uw GFT+E-container (de groene 
kliko) weer elke week aan de straat zetten. Dat kan tot en met de 
maand november.

Zet uw containers op de ophaaldag alstublieft uiterlijk om 7.30 uur 
aan de straat. U mag ze de avond daarvoor vanaf 20.00 uur al buiten 
zetten. PMD-zakken mag u pas op de ophaaldag zelf buiten zetten 
of aan de kroonringen hangen; als deze zakken ’s nachts al buiten 
staan/hangen kan dat overlast door ongedierte veroorzaken.

Afvalkalender
Wilt u weten op welke dagen de verschillende afvalstromen 
bij u worden opgehaald? Bekijk dan de digitale afvalkalender: 
www.veldhoven.nl/afvalkalender. Vul daarop uw postcode en huis
nummer in en u ziet op welke weekdag de inzamelwagen bij u langs 
komt. Ook de uitzonderingen vanwege feestdagen zijn daarop aan
gegeven.

Klachten of vragen?
^ Heeft u klachten of vragen over het ophalen van uw afval? Bel 

dan afvalinzamelaar Baetsen via telefoonnummer 0880 233 200.
^ Werkt de digitale afvalkalender niet goed of staan er verkeerde 

data op? Geef het door met een e-mail aan 
gemeente@veldhoven.nl of bel ons via het verkorte telefoon
nummer 14 040.

Het klimaat verandert, fossiele brandstoffen raken op. De Metropoolregio Eindhoven heeft uit
dagingen om de overstap naar duurzame energie, de energietransitie, te maken. Deze energie
transitie gaat iedereen aan. Daarom gaan wij graag hierover met u in gesprek. U bent van harte 
welkom op een ontmoetingsbijeenkomst op woensdag 11 maart vanaf 18.30 uur in het Evoluon in 
Eindhoven.

In Nederland maken 30 regio’s een eigen regiona
le strategie (RES) om aan het Nationaal Klimaat- 
akkoord bij te dragen. Een van deze regio’s is de 
Metropoolregio Eindhoven (MRE), waarin Veldho
ven met nog 20 gemeenten is vertegenwoordigd. 
De MRE onderzoekt samen met de provincie, wa
terschappen en netbeheerder de mogelijkheden 
om energie te besparen, duurzame energie op te 
wekken en welke duurzame warmtebronnen ge
bruikt kunnen worden zodat wijken en gebouwen 
van het aardgas af kunnen.

Wie praat er mee?
De RES is niet iets van een regio of gemeente al
leen. U, inwoners en ondernemers, speelt hierin 
een belangrijke rol. U kunt een bijdrage leveren 
aan verduurzaming door bijvoorbeeld woning- 
isolatie, zonnepanelen op uw dak, of door va
ker de fiets of het openbaar vervoer te nemen in 
plaats van de auto. Maar het zou niet eerlijk zijn 
als u daar alleen de lasten van ervaart. We willen 
graag dat u ook kunt meeprofiteren van de op
brengsten van in de regio duurzaam opgewekte 
energie. Kom daarover met ons praten!



Officiële Bekendmakingen Gemeenteblad
Woensdag 26 februari » 2020

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
OV2020-0033 12-02-2020 Hondsberg17 verbouwen woning

OV2020-0034 12-02-2020 Half Mijl 4 bouwen woning

OV2020-0035 12-02-2020 Kiekendief 12 plaatsen dakkapel

OV2020-0036 13-02-2020 Kempenbaan 1 kappen bomen

OV2020-0037 16-02-2020 Kruisstraat 117A uitbreiden oefenzaal

OV2020-0038 17-02-2020 Heuvelstraat 3 herbestemming pand

OV2020-0040 17-02-2020 Kempenbaan (K 2592) plaatsen digitale 
informatiezuil

OV2020-0041 17-02-2020 De Run 1115 plaatsen
fietsenoverkapping

OV2020-0042 17-02-2020 Meester Rijkenstraat 18 realiseren erker

OV2020-0043 17-02-2020 Pastoor
Verhoevenstraat 14

uitbreiden woning

OV2020-0044 18-02-2020 Lange Kruisweg 7 wijzigen noodingang 
naar reguliere ingang

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Zaaknummer Adres Voor Nieuwe uiterste 

beslisdatum

OV2019-0354 Het Nonnenpad 42 uitbreiden woning 03-04-2020

OV2019-0350 Grootgoor (B 3315) aanleggen waterberging 18-03-2020

Kennisgeving ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Zaaknummer Adres Voor
OV2019-0363 Wilgeman 2 brandveilig gebruik

OV2019-0287 Grote Vliet 15 realiseren woonruimte in bestaande schuur

Besluiten Drank- en Horecawet en evenementen
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
EV2020-0007 13-02-2020 grasveld naast Boergondisch verleend

basisschool Oerle Oers

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2019-0295 12-02-2020 Huysackers 

(fase 2A)
bouwen 70
koopwoningen
Huysackers

verleend

OV2019-0369 19-02-2020 Burcht 69 uitbreiden woning verleend

OV2020-0017 14-02-2020 Kruisstraat 1 wijzigen entree en 
plaatsen dakkapel

verleend

OV2020-0027 19-02-2020 Europalaan 8 vervangen 
gevelpanelen en 
saneren asbest

verleend

OV2020-0030 14-02-2020 Sterrenlaan
26

plaatsen genees
middelenuitgifte

verleend

OV2020-0037 17-02-2020 Kruisstraat
117 A

uitbreiden
oefenzaal

verleend

IO2020-0002 14-02-2020 Wikkebeek 26 realiseren
dakopbouw

ingetrokken

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Zaaknummer Adres Voor Verleend/

geweigerd
OV2019-0318 Sele 1 t/m 63 brandveilig gebruik verleend

OV2019-0257 Berkt 28 brandveilig gebruik verleend

BESTEMMINGSPLANNEN

Vooraankondiging bestemmingsplan ‘Riethovensedijk 12’
Het bestemmingsplan voorziet in de verandering van de agrarische bestemming 
van het perceel Riethovensedijk 12 naar een niet-agrarische bestemming ten 
behoeve van een aan huis verbonden bedrijf, statische opslag, caravanstalling en 
loonwerkbedrijf.

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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