
Geachte griffie,

Wij stellen het op prijs als u deze mail incl. bijlagen in zijn geheel doorstuurt naar B&W, 
gemeenteraad en betrokken afdeling(en).

^ vandaag lees ik, ondanks afstemming met ambtenaren, wederom een 
gemeentepublicatie waarin aangegeven wordt dat het ingeslagen proces blijft doorgaan 
(zie bijlagen). Dit ondanks dat 1e gesprek met wethouders pas op 20/07-^2 plaats kon 
vinden.
Hopelijk gaat hier e.e.a. niet fout aflopen mede gezien gemaakte afspraken in 2017 en 
gekleurd programma van eisen v.w.b. Nijlandlaan.

Graag zien wij op zeer korte termijn uw reactie tegemoet (heb op 20 juli een afspraak staan bij 2 

wethouders)
In bijlage enkele documenten i.v.m. verontrustende zaken omtrent officiële 
bekendmaking in het Veldhovens weekblad dd. 25/05 en 06/07-^2.
Wij willen voordat er besluiten genomen worden graag om tafel om problemen te 
vermijden (er gebeurt teveel achter de schermen zonder inspraak/overleg).

^ Wij hebben van voorgaande meldingen helaas nog geen ontvangstbevestiging cq 
terugkoppeling mogen ontvangen ?!

Bij voorbaat dank namens wijkambassadeurs Zonderwijk SOZ,
Johan Couwenberg 
Kometenlaan 29, 5505PN Veldhoven 
Tel. 06-15204611
E: iohancouwenberg@hotmail.com

Van: Johan Couwenberg <iohancouwenberg@hotmail■com>

Verzonden: woensdag 25 mei 2022 17:50

Aan: Griffie Gemeente Veldhoven <griffie@veldhoven.nl>

CC: bestuurssecretariaat@veldhoven.nl <bestuurssecretariaat@veldhoven.nl>

Onderwerp: Perceel Nijlandlaan Zonderwijk /Bezwaar "Voornemen tot verkoop gronden" 

Zonderwijk (gemeentepublicatie resp. 25/05-^2 - 06Z04-'22)

Geachte griffie,

Wij stellen het op prijs als u deze mail incl. bijlagen in zijn geheel doorstuurt naar B&W, 
gemeenteraad en betrokken afdeling(en).

^ Wij zijn blij dat u onze aangeboden correspondentie dd. 2V04-'22 doorgezonden heeft 
naar betreffende personen cq afdelingen.
Hiervan helaas nog geen ontvangstbevestiging en terugkoppeling mogen ontvangen ?!

^ vandaag lees ik wederom een gemeentepublicatie op een zeer ongunstig moment 
(Hemelvaartsdag, mijn vakantie van 29/05 t/m 13/6-22).
Graag zien wij op zeer korte termijn uw reactie tegemoet (heb al afspraken aangevraagd bij 2 

wethouders via bestuurssecretariaat)

mailto:iohancouwenberg@hotmail.com
mailto:griffie@veldhoven.nl
mailto:bestuurssecretariaat@veldhoven.nl
mailto:bestuurssecretariaat@veldhoven.nl


In bijlage enkele documenten i.v.m. verontrustende zaken omtrent officiële 
bekendmaking in het Veldhovens weekblad dd. 25/05-^2.
Wij willen voordat er besluiten genomen worden graag om tafel om problemen te 
vermijden (er gebeurt teveel achter de schermen zonder inspraak/overleg).

Bij voorbaat dank namens wijkambassadeurs Zonderwijk SOZ,
Johan Couwenberg 
Kometenlaan 29, 5505PN Veldhoven 
Tel. 06-15204611
E: iohancouwenberg@hotmail.com

Van: Griffie <Griffie@veldhoven.nl>

Verzonden: donderdag 21 april 2022 15:12

Aan: Johan Couwenberg <iohancouwenberg@hotmail■com>

CC: Griffie <Griffie@veldhoven.nl>

Onderwerp: RE: Bezwaar "Voornemen tot verkoop gronden" Zonderwijk (gemeentepublicatie 

06/04-72)

Beste heer Couwenberg,

Uw brief is gedeeld met de raad via het raadsinformatiesysteem: 
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk16-I-Brief-Zonderwiik-SOZ-d-
d-21-4-2022-inzake-Voornemen-verkoop-gronden.pdf
Daarnaast is uw e-mail gedeeld met het bestuurssecretariaat, zodat het college van 
B&W er kennis van kan nemen.
Tot slot is het doorgestuurd naar de postadministratie, vanwege het bezwaarschrift.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met hartelijke groet,

Iris van Velthoven 
Raadsadviseur | plv. griffier 
Gemeente Veldhoven

Telefoon: 14 040
E-mail: Iris.vanVelthoven@veldhoven.nl | griffie@veldhoven.nl 
Website: www.veldhoven.nl | www.gemeenteraad.veldhoven.nl

♦♦♦4Veldhoven 
Van: Johan Couwenberg <iohancouwenberg@hotmail■com>

Verzonden: donderdag 21 april 2022 14:48 

Aan: Griffie <Griffie@veldhoven.nl>

Onderwerp: Bezwaar "Voornemen tot verkoop gronden" Zonderwijk (gemeentepublicatie 06/04

'22)

mailto:iohancouwenberg@hotmail.com
mailto:Griffie@veldhoven.nl
mailto:Griffie@veldhoven.nl
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/22-wk16-I-Brief-Zonderwiik-SOZ-d-
mailto:Iris.vanVelthoven@veldhoven.nl
mailto:griffie@veldhoven.nl
http://www.veldhoven.nl
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Geachte griffie,

Bijgaand verzoek om bijgaande informatie aan te bieden aan het College van B&W plus 
alle 29 nieuwe raadsleden zoals besproken.
Reden: zwaarwegend belang voor onze wijk incl. onredelijke reactietermijn cq 
behandelmogelijkheid.

Ps. bijgaand bezwaar is ook van kracht voor de "Andromeda, De Sitterlaan en 
Nijlandlaan"-locatie.

Bij voorbaat dank namens wijkambassadeurs Zonderwijk SOZ,
Johan Couwenberg 
Kometenlaan 29, 5505PN Veldhoven 
Tel. 06-15204611
E: iohancouwenberg@hotmail.com

mailto:iohancouwenberg@hotmail.com
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Bijgaand ter informatie voor de raad 2 bewonersbrieven toe. Beide brieven zijn 
uitnodigingen, die bedoeld zijn voor de omwonenden (dus geen open uitnodiging).
In de tijdelijke kaders participatie ruimtelijke initiatieven hebben we afgesproken de 
raad te informeren.

Voor project gebiedsontwikkeling Djept is de informatie ook te vinden op een aparte 
pagina: https://www.veldhoven.nl/diept

https://www.veldhoven.nl/diept


Bewonersbrief

Veldhoven
STAY

INC.
22 oktober 2021

Uitnodiging tweede bijeenkomst gebiedsontwikkeling Djept

Beste bewoner(s),

De gemeente Veldhoven, Stayinc. en Woonbedrijf onderzoeken de mogelijkheden voor 
het ontwikkelen van woningen in het gebied Djept. U krijgt deze brief omdat u in het 
gebied rondom Djept en Polderstraat woont en we graag verder met u in gesprek 
willen.

We gaan het stedenbouwkundig plan voor het gebied uitwerken
U kunt hier over meepraten en uw inbreng geven. In juli 2021 was de eerste activiteit 
over dit onderwerp. We laten u graag zien wat we toen hebben opgehaald, en nodigen 
u hierbij uit voor het vervolg. De analyse van de buurtsafari is te bekijken op 
www.veldhoven.nl/dieDt. Het is fijn als u dit document voor de tweede bijeenkomst 
bekeken hebt. Het is niet nodig dat u bij de eerste bijeenkomst aanwezig was.

Wie zijn de betrokken partijen?
De gemeente Veldhoven en Stayinc. bezitten grond in het plangebied en willen hier 
woningen bouwen. Stayinc. is een dochteronderneming van Wooninc. en richt zich op 
het middenhuursegment. Woonbedrijf is eigenaar van het complex aan de rotonde bij 
de Heerbaan en is betrokken als samenwerkingspartner in het gebied.

We willen u bij de ontwikkeling betrekken
Dat doen we voordat de gebiedsontwikkeling van start gaat. Stedenbouwkundig -en 
architectenbureau FAAM architects organiseert dit. Er worden drie momenten dat u 
mee kan doen.

1. Het eerste moment, een buurtsafari in het veld, was in juli. Er liepen in totaal 
ca. 100 mensen mee. Grote kans dat u daarbij was. We zijn met uw inbreng 
aan de slag gegaan.

2. Tijdens het tweede moment, waarvoor we u nu uitnodigen, laten we zien hoe 
we uw inbreng vertaald hebben in kernwaarden en bouwstenen. We willen met 
u kijken of we u goed hebben begrepen en of u zich erin herkent.

3. Vervolgens werken we alles uit in een plan dat we tijdens het derde moment 
aan u presenteren. Dit zal waarschijnlijk in december zijn.

Uitnodiging vervolg bijeenkomst op 10 of 11 november
Tijdens de tweede stap in het participatietraject gaan we met u in gesprek. We 
vertellen u wat we tijdens de eerste buurtsafari hebben opgehaald en wat we met 
deze inbreng hebben gedaan. We willen ook graag weten of we u goed hebben 
begrepen. Op een informatiemarkt laten we zien hoe we uw inbreng hebben vertaald 
in bouwstenen. U kunt daar uw reacties achterlaten. Daarna komen we weer bijeen en

http://www.veldhoven.nl/dieDt


vertellen we u meer over de volgende stappen. We houden deze bijeenkomst in de 
raadzaal en burgerhal van het gemeentehuis aan het Meiveld 1.

De bijeenkomst is op woensdag 10 november en donderdag 11 november 2021.
Op beide dagen zijn er 2 tijden waarop u kunt meedoen; u kunt kiezen uit de volgende 
momenten:
10 november: 15.00 - 16.30 uur
10 november: 17.30 - 19.00 uur
11 november: 17.30 - 19.00 uur
11 november: 19.30 - 21.00 uur

Op elk tijdstip kunnen er maximaal 25 personen meedoen. Daarom vragen we u om 2 
tijdstippen door te geven (tenzij u echt maar op 1 tijdstip kunt). Ook het verzoek om 
per huishouden of groep met maximaal 2 personen mee te doen.

Aanmelden bijeenkomst
Stuur uiterliik 5 november 2021 een mail naar aemeente@veldhoven.nl. Geef in het 
onderwerp aan dat het om 'Vervolg buurtsafari Diept' gaat. En geef in de mail aan met 
hoeveel personen u komt, en of u een voorkeur heeft voor een tijdstip en een 
alternatief tijdstip.

Waarover participeren?
We zijn er maar meteen duidelijk over: een aantal uitgangspunten van de 
gebiedsontwikkeling staat al vast. Namelijk:

» Het gebied wordt een landschapspark.
» Daarbinnen komt woningbouw.
» In het basisplangebied komen ca. 300 woningen 
» In het woningbouwprogramma komt 40o7o sociale huur.
» Er komen voornamelijk appartementengebouwen en een klein aandeel 

woningen met een tuin.
» De locaties binnen het landschapspark waarbinnen woningbouw plaats zal 

vinden liggen vast.
* Parkeervormen

In de participatie denken we na over vragen als:
* Welke thema's of ideeën zijn belangrijk om mee te geven voor de uitwerking 

van de plannen?
» Op welke manier bewaken we de (beeld)kwaliteit?
* Hoe liggen de gebouwen?
» Waar zijn hoogte-accenten in het gebied?
» Hoe sluit de inrichting van de openbare ruimte aan op de omgeving?

Meer informatie
Heeft u nog andere vragen? U kunt een e-mail sturen naar aemeente@veldhoven.nl 
(zet in de onderwerpregel: Djept). Of bel via het algemene telefoonnummer 14 040.
Op www.veldhoven.nl/dieDt vindt u de gebiedsvisie en meer relevante informatie over 
de gebiedsontwikkeling. Er zijn geen concrete bouwplannen waar u op kunt reageren.

Deze bewonersinformatie is in de week van 21-25 oktober 2021 bezorgd bij de omwonenden 
van Djept en de Polderstraat, binnen een straal van ca. 500 m.

mailto:aemeente@veldhoven.nl
mailto:aemeente@veldhoven.nl
http://www.veldhoven.nl/dieDt
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(5) WAAR EN WANNEER

Ontmoetingscentrum 't Tweespan

Mira 2

5505 AT Veldhoven

Maandag 8 november 

Inloop vanaf 19.15 uur 

Start om 19.30 uur

Geachte heer/mevrouw,

Wij nodigen u graag uit voor de informatiebijeenkomst over onze plannen 

aan de Nijlandlaan in Veldhoven. Dagelijks Leven heeft de intentie hier een 

kleinschalige woonzorglocatie voor mensen met dementie of een andere vorm 

van geheugenverlies te realiseren.

Over Dagelijks Leven

Wij bieden gespecialiseerde en persoonsgerichte 24-uurszorg op ruim 70 

locaties door heel Nederland. Onze bewoners zijn verzekerd van verpleging, 

verzorging en begeleiding in een vertrouwde omgeving, dicht bij familie, 

vrienden en andere naasten. Ons doel is deze vorm van zorg toegankelijk te 

houden voor mensen die vanwege dementie niet meer thuis kunnen wonen. 

Daarom is wonen bij Dagelijks Leven betaalbaar voor iedereen, ook voor wie 

alleen AOW als inkomen heeft.

De informatiebijeenkomst

U heeft wellicht vragen over wat de komst van een kleinschalige woonzorglocatie 

in uw buurt voor u betekent. Tijdens de informatiebijeenkomst informeren wij u 

graag over de bouw, onze plannen en manier van zorg.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en zorgen ervoor dat de 

informatiebijeenkomst veilig verloopt. Heeft u interesse in het bijwonen van 

de bijeenkomst? Meld u voor 5 november 2021 aan via de onderstaande link. 

Wij zien u graag verschijnen!

Heeft u vragen, maar bent u verhinderd? Dan kunt u contact met ons opnemen 

via info@dagelijks-leven.nl. Wij geven zo spoedig mogelijk antwoord. Ook op 

de website www.dagelijks-leven.nl is meer informatie over onze organisatie te 

vinden.

awM www.dagelijks-leven.nl/aanmelden-informatiebijeenkomst

AANMELDEN VIA

Uiterlijk voor vrijdag 5 november

mailto:info@dagelijks-leven.nl
http://www.dagelijks-leven.nl
http://www.dagelijks-leven.nl/aanmelden-informatiebijeenkomst


Veldhoven

De heer J. Couwenberg 
Johancouwenberq@hotmail.com

datum 
uw kenmerk 
uw brief van 
ons kenmerk 
bijlage 
onderwerp

24 november 2017 behandeld door : Githa Buytels
afdeling : Regie Ŭ Ontwikkeling
telefoon : 14 040

17UIT08462 IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14

: locatie Poolster en Springplank in wijk Zonderwijk

Beste heer Couwenberg,

Afgelopen woensdag, 15 november 2017, heeft u, als ambassadeur van stichting "Ons 
Zonderwijk", een gesprek gehad met wethouder de heer A. v.d. Oever. Bij dit gesprek 
waren ook de heren F. de Ruiter en A. Vermeulen als ambassadeurs van de stichting 
aanwezig en vanuit de gemeente mevrouw S. Spijkers en mevrouw G. Buytels.

Aanleiding voor dit gesprek is uw zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan 
'Cobbeek, D'Ekker en Zonderwijk' waarin u heeft verzocht om beide locaties "Poolster" 
en "Springplank" als 'witte vlek' op te nemen. Het baart u zorgen dat er in de 
toekomst op deze locaties gebouwd zou kunnen worden zonder dat de omwonenden 
hierover hebben kunnen meedenken. Wij hebben in dit gesprek aangegeven dat de 
omwonenden betrokken gaan worden bij mogelijke toekomstige plannen, eventueel 
met jullie als wijkambassadeurs. Dit, geheel in de lijn van de toekomstige 
"Omgevingswet".

Voordat wij nieuwe plannen maken voor een grote, centrale locatie als de Springplank 
willen wij, , eerst in kaart brengen hoe de woningvoorraad in de wijk is samengesteld 
en voor welke doelgroepen het beste gebouwd kan worden. Dit beschrijven we in een 
woonprogramma voor Zonderwijk In de woonvisie is vastgelegd dat we 
woonprogramma's gaan maken gekoppeld aan prestatieafspraken. Dit 
woonprogramma biedt kaders voor de ontwikkeling op de Springplank. Hierna kunnen 
we bij de wijkbewoners, door bijvoorbeeld workshops, ophalen welke wensen zij 
hebben voor de wijk en hoe de locatie daar een rol in kan spelen. Wij nemen contact 
met u op om in december met u van gedachten te wisselen over deze aanpak .

Met de locatie Poolster zouden we mogelijk eerder aan de slag kunnen. De gemeente 
zal op korte termijn verkennen of, en zo ja, op welke wijze deze locatie kan worden 
opgepakt. We kijken daarbij nadrukkelijk naar de mogelijkheid van CPO (Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap). CPO betekent dat een groep bewoners gezamenlijk, 
in eigen beheer de woningen bouwen. Zodra wij een idee hebben over de aanpak van 
deze locatie, zullen wij hierover contact met nu opnemen (waarschijnlijk le kwartaal 
2018).

Meiveld 1

5501 KA Veldhoven 

postbus 10101 

5500 GA Veldhoven

E gemeente@veldhoven.nl 

T 14 040

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

mailto:Johancouwenberq@hotmail.com
mailto:gemeente@veldhoven.nl
http://www.veldhoven.nl


Overigens willen wij u nogmaals vermelden, zoals ook aangegeven in het gesprek van 
15 november, dat wij de 2 plannen die u op eigen initiatief heeft laten uitwerken niet 
als 1 plan kunnen beoordelen. Binnen het beleid van de gemeente zijn we verplicht 
om voor beide locaties- mocht blijken dat het wenselijk is om projectmatig woningen 
te ontwikkelen - meerdere partijen de kans zullen krijgen om een plan uit te werken 
(bijvoorbeeld via een prijsvraag of een aanbesteding). Uiteraard kunnen de ideeën die 
ten grondslag liggen aan uw plan altijd worden ingebracht in het kader van het op te 
stellen woonprogramma.

Meer informatie

Heeft u nog vragen hierover neem dan contact op met mevrouw G. Buytels van de 
gemeente, via e-mailadres qitha.buvtels@veldhoven.nl of via telefoonnummer 14 040.

jyteťvriendeliĵResg roet, 
namens het college van
J^teTvriendelijfcesq roet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Eric Bergmeester
afdelingshoofd Regie 8i Ontwikkeling

mailto:qitha.buvtels@veldhoven.nl


♦♦♦4
Veldhoven

Programma van Eisen 
Nijlandlaan - Zonderwijk

.aft»

Locatie: Nijlandlaan 5 - Kadastraal bekend als sectie VHV01 nummer E7419 - 
Veldhoven
Opdrachtgever: Gemeente Veldhoven 
Datum: 25 april 2022 
Versie: Definitief



1 Algemene informatie

1.1 Inleiding

Aan de Nijlandlaan te Zonderwijk, waar voorheen basisschool 'De Poolster' was 
gevestigd, ligt een braakliggend perceel gemeentegrond, kadastraal bekend gemeente 
Veldhoven, sectie VHV01 nummer E7419 (ged.), ter grootte van ca. 2.000 m2 
(hierna: "het Perceel"), te wachten op een nieuwe invulling. Op het Perceel rust een 
maatschappelijk bestemming conform het huidige bestemmingsplan ''Cobbeek, 
d'Ekker en Zonderwijk 2017'' (hierna: "het Bestemmingsplan"). Voor de 
selectieprocedure zijn diverse selectiecriteria opgesteld, welke nader worden toegelicht 
onder paragraaf 1.2.

1.2 Selectiecriteria
Voor het Perceel zijn een aantal objectieve, toetsbare, redelijke selectiecriteria 
opgesteld. Enkele criteria zijn opgesteld in de vorm van een minimale eis, dus hieraan 
moet de inschrijving voldoen om in aanmerking te komen voor de grondverkoop. 
Andere criteria zijn opgesteld als criterium waarop gescoord kan worden. De toetsing 
van deze criteria leidt tot de inschrijving die het beste voldoet.

- Minimale eisen:
o de hoofdfunctie van het Perceel en de hierop te realiseren

bebouwing, dient te passen binnen het vigerende Bestemmingsplan; 
o de betaalbaarheid van het te realiseren plan dient te worden

geborgd door een programma waarbij alle woningen vallen binnen 
de categorie sociale huur onder de liberalisatiegrens1;

- Criteria ter beoordeling (maximaal 200 punten):
o De gemeente wenst een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de 

bouw wordt opgeleverd na het verkrijgen van (een) onherroepelijke 
omgevingsvergunning(en).

" Oplevering binnen 1 jaar: 30 punten
" Oplevering > 1 en < 2 jaar: 20 punten
- Oplevering na 2 jaar: 10 punten

o De gemeente selecteert bij voorkeur een partij die zowel de
realisatie van het woonzorgconcept als de exploitatie van de zorg 
kan bieden.

- 1 partij voor zowel realisatie en exploitatie: 30 punten
- 2 partijen voor realisatie en exploitatie: 10 punten

De te selecteren partij heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met 
het realiseren van zorglocaties voor ouderen met een (toenemende)
zorgbehoefte.

" ^5 jaar ervaring: 50 punten
- ^0 - ^5 jaar ervaring: 30 punten
" ^0 jaar ervaring: 20 punten

1 De liberalisatiegrens bedraagt C 763,47 vanaf 1 januari 2022.

1



2 Proces
Ten aanzien van het proces om te komen tot verkoop van de grond aan één partij 
worden de volgende (proces)stappen voorzien:

Actie Doorlooptijd Datum

Publicatie 1 dag 25-5-2022
Inschrijven 30 dagen 23-6-2022
Beoordelen inschrijvingen 7 dagen 1-7-2022
Publicatie besluit 1 dag 6-7-2022
Definitieve selectie 1 dag 1-7-2022

*Het bovenstaande schema betreft het aantal kalenderdagen

Tegen het besluit van de gemeente om een partij te selecteren kan geen bezwaar 
worden gemaakt dan wel gerechtelijke procedure te worden gestart.

3 Inleveringsvereisten
Publicatie
De publicatie van het Perceel aan de Nijlandlaan-Sitterlaan-Andromeda vindt plaats in 
het gemeenteblad van de gemeente Veldhoven.

Inschrijving
Uw inschrijving dient uiterlijk vóór 23-06-2022 23:59 uur te worden ingediend via 
inkoop@veldhoven.nl onder vermelding van: 'interesse Perceel Nijlandlaan-Sitterlaan- 
Andromeda te Veldhoven'. Inschrijvingen die na deze datum worden ingediend, 
worden niet meegenomen in de verdere procedure. De inschrijving die wordt 
beoordeeld met het hoogste puntenaantal wordt krijgt de mogelijkheid van de 
gemeente om in samenspraak het plan verder te ontwikkelen.

Indieningsvereisten
De volgende documenten dient te worden ingediend (maximaal 5 pagina's exclusief 
voorblad):

- Een toelichting over uw onderneming;
- Een toelichting van de reden waarom u op het Perceel wilt bouwen;
- Een presentatie van het voorgenomen plan op het Perceel;
- Een toelichting op welke wijze voldaan wordt aan de gestelde 

selectiecriteria

2

mailto:inkoop@veldhoven.nl
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Wonen bij Werken bij

Uit meer dan 750 waarderingen, beveelt 96% ons aan. ŴŴVŴn

Dagelijksleven Wonen bij v Werken bij v Onze huizen Over ons v Nieuws Contact Q
Gewoon, als thuis

Dagelijks Leven, gewoon als thuis
Dagelijks Leven biedt zorg voor mensen met dementie in een kleinschalige setting. 
En betaalbaar voor iedereen!

Locatie: Nijlandlaan-de Sitterlaan-Andromeda 

Frank Bell (presentatie omwonenden)

Wilfred van der Neut -» presentatie plan 30/11^21 via teams (geen documenten beschikbaar gesteld) 

Tel. 06-38076007

- T.b.v. ouderen met dementie

- eigen studio

- gezamenlijke keuken

- 24/7 begeleiding/verzorging

- 2 verdiepingen met puntdaken

- Tuin rondom gebouw (gebouw±30X grondoppervlak)

- noordzijde

- parkeren aan Nijlandlaan

- meeste ouderen verblijven er ±3 jaar

- veel zaken zijn al rond met de gemeente (kleurstenen, hoogte, inrichting, grond, etc.)

- vergunningsaanvraag half december 2021

- verwachtte goedkeuring eind maart 2022

- verwachtte oplevering eind 2022

- ±33^'aar Veldhovense demente ouderen erbij

- verblijf incl. verzorging ± C 850^

- grens 12 mtr. vanuit de Sitterlaan
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© B
Berichten over uw buurt - Kometenlaan 29, 
5505PN Veldhoven

Overheid.nl
johancouwenberg@hotmail.com

06:53

Overheid nl
wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Berichten over uw 
buurt
Er zijn 23 nieuwe berichten gevonden voor uw 

abonnement met het onderwerp Kometenlaan 29, 

5505PN Veldhoven.

Berichten met 
betrekking tot uw adres
Berichten met betrekking tot 

Kometenlaan 29, 5505PN Veldhoven

^ v Beantwoorden

ū

* 
* 

*

mailto:johancouwenberg@hotmail.com
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Besluit aanvraag 
omgevingsvergunning 
Schoot 7 5504ND Veldhoven
bouwvergunning | Gemeente 

Veldhoven | 06-07-2022

bouwen van een woonhuis

Bekijk bericht ^

Perceel Nijlandlaan
overig | Gemeente Veldhoven | 06-07- 

2022

Bekijk bericht ^

Besluit aanvraag 
omgevingsvergunning 
Boswegje 6 5507RH 
Veldhoven
bouwvergunning | Gemeente 

Veldhoven | 06-07-2022

tijdelijk gebruiken van het 

bijgebouw

^ v Beantwoorden

O
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Delen g)

Perceel Nijlandlaan

Selectie plan voor invulling van het perceel 

gemeentegrond, kadastraal bekend 

gemeente Veldhoven, sectie VHV01 nummer 

E7419 (ged.) (Nijlandlaan): Het plan dat 

Dagelijks Leven heeft ingediend voldoet aan 

de criteria en indieningsvereisten en is 

geselecteerd.

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, 
Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, 
gemeenteblad, waterschapsblad en blad 
gemeenschappelijke regeling vormen de formele 
bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de 
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor 
zoverzena 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voorpdf-publicaties

: alleen de in papieren vorm 
Naar boven ^ tus hebben;de hier

sies daarvan worden bij wijze
van service aangeboden.

o
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Veldhoven | 06-07-2022 

plaatsen van een tuinhuisje

Bekijk bericht ^

Ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning 
Nijlandlaan Veldhoven E 
7421
bouwvergunning | Gemeente 

Veldhoven | 06-07-2022

bouwen van zorgwoningen

Bekijk bericht ^

Besluit aanvraag 
omgevingsvergunning 
Berthastraat 4, 5507LT 
Veldhoven
bouwvergunning | Gemeente 

Veldhoven | 06-07-2022

realiseren van een dakkapel

^ v Beantwoorden

O
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Informatie g Printen ^

Delen

Ingediende aanvraag 
omgevingsvergunning 
IMijlandlaan Veldhoven E 7421

De gemeente heeft op 4-07-2022een 
aanvraag omgevingsvergunning ontvangen.

Het betreft een aanvraag op locatie 
IMijlandlaan Veldhoven E 7421 met 
omschrijving bouwen van zorgwoningen.

De zaak is geregistreerd onder nummer 
VHZ2022-00898.

Het betreft hier de kennisgeving van de 
ontvangst van een aanvraag. Hierop kan niet 
formeel gereageerd worden, de plannen 
liggen niet ter inzage.

Dp hier nanaphnden ndf-hpstanden van het Staatsblad,
provinciaal blad, 
id en blad

y vi iiv^i i-^vi i vy vimy normen de formele
bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de

Naar boven ^

O
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