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RAT GEZIEN? MELDEN!
Het is belangrijk dat u de waarneming van ratten altijd meldt, ook al bent u op eigen 
terrein zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. In opdracht van de gemeente registreert 
en monitort het KAD uw meldingen en brengt deze met elkaar in verband. Zo houden we 
vinger aan de pols. Meld elke nieuwe waarneming daarom via gemeente@veldhoven.nl of 
www.veldhoven.nl/melding-openbare-ruimte. U kunt ook bellen met ons Klant Contact Centrum 
(KCC) via telefoonnummer 14 040. Het KCC verbindt u desgewenst ook door met het KAD.

Gemeentenieuws
Meld uw hond aan
Controle hondenbelasting
Binnenkort start in Veldhoven de controle voor hondenbe
lasting. Vooruitlopend op deze huis-aan-huiscontroles kunt 
u uw hond(en) nog tot 31 augustus 2017 aanmelden via 
www.veldhoven.nl/hondenbelasting of tijdens een afspraak bij 
de publieksbalie.

Elke hondenbezitter in Veldho
ven is verplicht om hondenbe
lasting betalen. Van deze be
lasting worden de uitlaat- en 
schoonmaakvoorzieningen be
taald. Om ervoor te zorgen dat 
iedereen met een hond ook 
daadwerkelijk belasting betaalt 
wordt er huis-aan-huis gecon
troleerd. Als de controleur bij u 
aanbelt, kan hij zich legitimeren.

Voor de uitvoering van de con
trole is bureau Legitiem uit Velp 
in de arm genomen.

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over deze 
controle, of over de hondenbe
lasting in het algemeen? Neem 
dan tijdens kantooruren contact 
op met de afdeling Inwonersza- 
ken via telefoonnummer 14 040.

Denkt u mee?
Maatschappelijke participatie 
in woord en beeld
De afgelopen drie maanden hebben Veldhovenaren, instellingen, or
ganisaties en gemeente samen verkend hoe in Veldhoven in brede 
zin deelname aan het maatschappelijk leven eruit zou kunnen zien.

In de startbijeenkomst op 8 mei 
is een eerste verkenning gedaan 
naar uw ideeën over deelnemen 
aan de Veldhovense samen
leving. Tijdens vervolgbijeen- 
komsten is verdieping aange
bracht. Nu zijn we weer een 
stap verder en praten we over 
een toekomstbeeld. Uit de ver
dieping blijkt dat er behoefte is 
aan een toekomstbeeld waarin 
Verbinden, Vertrouwd, Vlakbij, 
Vindingrijk, Vooruit! centraal 
staan. De V's van Veldhoven.

EN DE NAAM IS...
Het gezamenlijke toekomst
beeld, ook wel de visie, moet 
een naam krijgen. Weet u een 
pakkende beknopte tekst om 
onze V's te verwoorden? We 
dagen u uit om voor 23 augus
tus een naam te verzinnen. En 
dat niet alleen. We vragen u ook 
om deze naam te verbeelden. U

kunt dit beschrijven of tekenen, 
alles is goed. We vragen een pro
fessioneel bureau om het meest 
aansprekende idee uit te werken 
in een herkenbaar logo voor 
'maatschappelijke participatie in 
Veldhoven'. De bedenker(s) van 
naam en verbeelding ontvangen 
een leuke prijs die we nog even 
geheim houden!

MEEDOEN
Wilt u meedoen? Dan ontvan
gen wij uw inzending graag 
uiterlijk 23 augustus 2017. U 
kunt die per e-mail sturen naar 
gemeente@veldhoven.nl onder 
vermelding van Participatieprijs 
of naar Gemeente Veldhoven, 
Postbus 10101 5500 GA Veld
hoven. Persoonlijk afgeven aan 
de receptie van het gemeente
huis of in de brievenbus stop
pen aan het Meiveld mag na
tuurlijk ook.

Voorkom ratten
in uw woonomgeving
Afgelopen jaar kregen we relatief veel meldingen van ratten in de woonwijken. Ook dit jaar krijgen 
we weer signalen. Onderstaande tips helpen mee om ratten in uw woonomgeving te voorkomen.

De gemeente bestrijdt ratten in 
het openbaar gebied. Maar ook 
in en rondom woonhuizen en 
tuinen zijn ratten actief. Voor de 
bestrijding op particulier terrein 
bent u als bewoners zelf verant
woordelijk.

WERK SAMEN MET 
UW BUURTGENOTEN
Is het voorkomen of bestrijden 
van ratten in uw directe woon
omgeving nodig? Doe het altijd 
samen met uw buurtgenoten. 
Alleen een gezamenlijke aanpak 
helpt om uw woonomgeving 
ratvrij te maken. De gemeente 
doet wat ze kan in het open
baar gebied. We vragen u om 
te doen wat u kunt in uw eigen 
woonomgeving. Onderstaande 
tips kunnen u daarbij helpen.

TIP 1: ZORG ERVOOR DAT DE 
RAT GEEN VOEDSEL VINDT
4 Voer tuinvogels alleen in de 

ochtend en zorg dat het voer 
is opgeruimd of binnengezet 
vóór de schemering invalt.

4 Bewaar dierenvoer in goed af
gesloten bakken of tonnen en 
zorg dat buitenkranen niet 
lekken.

4 Een composthoop in de tuin 
kan ratten aantrekken.

4 Gaat u in het park de vogels 
of de eendjes voeren? Neem 
wat ze niet op kunnen mee 
terug naar huis en gooi het 
weg in de kliko.

tilatiesleuven en de overgang 
tussen muur en dak rat-dicht.

4 Via struiken tegen de gevel 
kunnen ratten makkelijk on
der uw dakpannen komen. 
Snoeien dus.

4 Zorg dat dierenhokken en 
schuurtjes niet toegankelijk 
zijn en voorkom langdurige 
hout- of materialenopslag.

TIP 3: MAAK AFVAL
ONBEREIKBAAR
* Sla volle PMD-zakken tijdelijk 

op in een goed sluitende con
tainer, emmer of bak. Gebruik 
eventueel de grijze kliko als 
tijdelijk opslagvat; inwoners 
die hun afval goed scheiden 
hebben daarin meestal ruimte 
genoeg. Zet de PMD-zakken 
pas 's morgens op de ophaal
dag langs de straat.

* Staan er volle vuilniszakken 
naast een ondergrondse in
zamelcontainer? Meld het 
alstublieft direct; even bellen 
via telefoonnummer 14 040 
is voldoende. De gemeente 
ruimt gedumpte afvalzakken 
snel op want ze trekken rat
ten aan.

TIP 4: GEBRUIK 
VANGMIDDELEN OP DE 
JUISTE MANIER
4 Wilt u ratten vangen? Gebruik 

een klem die daarvoor ge
schikt is; een muizenval werkt 
dan echt niet. Zorg ervoor dat 
u de rattenklem kunt vastleg
gen met bijvoorbeeld touw of 
ijzerdraad.

4 Plaats een klem op de vaste 
looppaden of dicht bij een 
schuil- of nestplaats. Ratten 
laten op hun looproutes vaak 
sporen achter, zoals keutels, 
urine en buiksmeersporen. 
Dat zijn bij uitstek geschikte 
plaatsen om een klem te 
plaatsen. Als lokmiddel werkt 
pindakaas uitstekend.

ADVIES NODIG?
Het Kennis- en Adviescentrum 
Dierplagen (KAD) adviseert 
en informeert u gratis, onaf
hankelijk en objectief over het 
voorkomen of bestrijden van 
plaagdieren. Lees meer over 
de service van het KAD op 
www.kad.nl/diensten.

TIP 2: ZORG ERVOOR DAT 
DE RAT GEEN WOONRUIMTE 
VINDT
4 Een rat heeft maar een ope

ning van ongeveer 1,5 cm no
dig om uw woning binnen te 
dringen. Maak spouwen, ven- Vogelvoederhuisje of rattenrestaurant? Foto: gemeente Beuningen

Inbraak-preventietip

Inbrekers en sociale media
De nachtmerrie van elke huiseigenaar: thuiskomen en 
ontdekken dat er (tijdens de vakantie) is ingebroken.
Ontzettend leuk natuurlijk om vrienden en familie via sociale 
media op de hoogte te houden van alles wat je meemaakt 
tijdens je vakantie. Maar: berichten met foto's en video's op 
Twitter, Facebook en Instagram laten aan iedereen duidelijk zien 
datje niét thuis bent. Plaats deze updates daarom pas na terugkomst 
vertel achteraf dat het uitzicht prachtig was.
Bedenk: ook dieven kijken mee!



Officiële Bekendmakingen

^ MILIEUZAKEN
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MELDING ACTIVITEITENBESLUIT WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op 
grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteiten
besluit) hebben ontvangen. Deze meldingen liggen niet ter inzage. De meldingen 
kunt u op verzoek inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling 
Mens en Omgeving. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel 
telefoonnummer 14 040.

Naam bedrijf Adres Melding

International Beauty Partners BV De Run 4221 veranderen inrichting
Merck Window Technologies De Run 5432 oprichten inrichting
Tandartsenpraktijk Dorpstraat 161 oprichten inrichting
Van Doormalen Veldhoven BV De Schaatsenmaker 8 veranderen inrichting
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Officiële Bekendmakingen Gemeenteblad
De gemeente Veldhoven maakt, op een enkele uitzondering na, officiële bekendmakingen digitaal bekend in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze be
kendmakingen 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 OMGEVINGSZAKEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer Ingediend Adres Voor

OV2017-0204 05-07-2017 Kruisstraat 128A wijzigen functie pand
OV2017-0205 05-07-2017 Het Groen 24 plaatsen overkapping
OV2017-0206 06-07-2017 Habraken, perceel 1343 bouwen bedrijfspand
OV2017-0207 07-07-2017 Habraken, perceel 1559 bouwen bedrijfspand

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer Adres Voor Nieuwe uiterste 

beslisdatum

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

OV2017-0156 De Koolhof 16 uitbreiding dakkapel 17-07-2017

BESTEMMINGSPLANNEN

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN 'VELDHOVEN-DORP 2017'
Het bestemmingsplan voorziet in een actualisering van het huidige bestemmings
plan voor de kern Veldhoven-Dorp. Omdat voor het winkelVcentrumgebied De 
Kromstraat een actueel bestemmingsplan geldt, is dit gebied niet meegenomen in 
het bestemmingsplan 'Veldhoven-Dorp 2017'. Het uitgangspunt van deze actuali
sering is dat de bouw- en gebruiksmogelijkheden ongewijzigd blijven.

VERKEERSBESLUIT

# Ontwerp verkeersbesluit 'Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van 
elektrische voertuigen aan de Strijpsebaan'

4 Ontwerp verkeersbesluit 'aanpassen maximum snelheid Oude Kerkstraat'

Zaaknummer Verzonden 
aan aanvrager

Adres Voor Verleend/
geweigerd

OV2017-0051 05-07-2017 Vos 55 bouwen
erfafscheiding

verleend

OV2017-0096 06-07-2017 Vennekerhei 4 plaatsen
dakkapellen

verleend

OV2017-0141 07-07-2017 De Run 4601 tijdelijk plaatsing 
accommodatie 
(gebouw Z)

verleend

OV2017-0148 11-07-2017 Kerkakker- 
straat 138

vervangen
woning

verleend

OV2017-0160 06-07-2017 Fazant 48 bouwen carport verleend
OV2017-0164 12-07-2017 Begijnstraat 38 plaatsen dakkapel verleend
OV2017-0178 05-07-2017 Frits Verhagen

straat 4
wijzigen bestem
ming wonen

verleend

OV2017-0179 23-06-2017 De Loop 9 vervangen schuur verleend
OV2017-0183 07-07-2017 De Run 4601 bouwen tijdelijke 

apotheek 
(gebouw R)

verleend

OV2017-0185 11-07-2017 Oude
Kerkstraat

kappen twee 
bomen

verleend

DE WEKELIJKSE NIEUWSRUBRIEK VAN

Veldhoven
FOTOGRAFIE: gemeente Veldhoven en/of Martily Media

(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 - bij 
voorkeur tussen 09.00 - 13.00 uur - voor het maken van een af
spraak via telefoonnummer 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


