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Gemeente Nieuws
Vrijwilligersprijs top 3 bekend!

Kijk ook eens op
www.veldhoven.nl

Drie Veldhovense organisaties zijn
kandidaat voor de Veldhovense Vrij-
willigersprijs 2011. Maandagavond 30
januari 2012 maakt wethouder Caro-
line van der Weijden de winnaar be-
kend tijdens een vrijwilligersavond in
Theater de Schalm.

De drie organisaties waarop de meeste
stemmen werden uitgebracht zijn, in
willekeurige volgorde: Stichting Oranje-
markt Veldhoven, Scouting Sint Stani-
slaus Kostka en Stichting De
Stalvrienden. Een onafhankelijke jury
kiest uit deze top 3 de winnaar en de
wethouder maakt deze bekend tijdens
de vrijwilligersavond op 30 januari 2012
aanstaande. De betrokkenheid van
onze inwoners bij het vrijwilligersleven
blijkt uit het grote aantal reacties; in totaal werden 1.307
stemmen uitgebracht. 

Vrijwilligersavond bijwonen
Individuele vrijwilligers en alle vrijwilligersorganisaties in
Veldhoven kunnen kaartjes kopen voor de twee vrijwilli-
gersavonden op zondag 29 en maandag 30 januari 2012
in Theater De Schalm. Het uitgebreide programma start
om 20.15 uur. Kaartjes kosten €1,50 per stuk en zijn ver-
krijgbaar bij het Vrijwilligersbureau van Stichting Stimu-
lans  op ma–di-do-vr, van 9.00 - 12.00 uur. 

Het Vrijwilligersbureau is gevestigd aan de Lange Kruis-
weg 112, tel. (040) 253 67 89.  

De vrijwilligersprijs, wat is dat?
Sinds 1994 kent de gemeente Veldhoven de jaarlijkse vrij-
willigersprijs: een pluim voor een organisatie die een bij-
zonder initiatief bedacht en daadwerkelijk uitvoerde. 

De winnaar van de Vrijwilligersprijs ontvangt wisseltrofee
De Bekroning, een bedrag van € 1.250,- en een work-
shop van De Parasol voor zijn vrijwilligers.

De heer P.H.M. (Piet) Verhoef (44) is
benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Burgemeester Jack
Mikkers speldde hem afgelopen za-
terdag 14 januari de bijbehorende
versierselen op. Dit gebeurde tijdens
een korpsavond van de brandweer bij
gelegenheid van het afscheid van de
heer Verhoef als bevelvoerder van de
vrijwillige brandweer Veldhoven.

Piet Verhoef nam na 20 jaar lidmaat-
schap afscheid van de vrijwillige
brandweer Veldhoven. In die 20 jaar
heeft hij zich via jarenlange studie en
bijscholing opgewerkt van brandwacht
tot bevelvoerder. In deze laatste func-

tie werkte hij ook als mentor voor
nieuwe brandwachten. Hij nam deel
aan brandweerwedstrijden en was be-
trokken bij het uitzetten en deelnemen
aan oefeningen op lokaal en regionaal
niveau. Tenslotte was de heer Verhoef
als penningmeester een stuwende
kracht binnen de brandweervereni-
ging. 

Door zijn collega’s wordt hij beschre-
ven als een zeer gedreven en betrok-
ken brandweerman, die in zijn
omgeving altijd probeerde om mensen
enthousiast te maken voor het lid-
maatschap van de vrijwillige brand-
weer Veldhoven.

Lintje voor brandweerman
Piet Verhoef

Stichting De Stalvrienden, Scouting Sint Stanislaus Kostka en 
Stichting Oranjemarkt Veldhoven

De Veldhovense gemeente-
raad vergadert op maandag
23 januari 2012 in de raadzaal
van het gemeentehuis, Meiveld 1
in Veldhoven. De raadsinformatiebijeenkomst is openbaar
en begint om 19.30 uur.

De stukken voor deze vergadering liggen tijdens ope-
ningsuren van het gemeentehuis ter inzage in de infor-
matieruimte. U kunt ze ook vinden op www.veldhoven.nl/
gemeenteraad.

Raadsinformatie bijeenkomst -
thema Veiligheid
maandag 23 januari 2012

� 19.30 – 20.30 uur - Presentatie ROC Horecaproject-
Studenten van het ROC Eindhoven, opleiding Open-
baar Bestuur, maakten voor hun afstudeerproject een
analyse van de horeca in Veldhoven. Ze onderzochten
hoe een veilige én gezellige horeca samen kan gaan.
Tijdens de bijeenkomst presenteren zij hun analyse en
aanbevelingen.

� 20.30 – 21.00 uur - Ontwikkelingen nationale 
politie
In 2012 wordt de nationale politie ingevoerd. De heer
Willem van den Brand, politiechef van Veldhoven,
licht de gevolgen hiervan voor Veldhoven toe.

Gemeenteraad 
vergadert

Deze week wordt begonnen met de voorbereidingen
voor het plaatsen van een  kademuur langs riviertje De
Gender. 

De voorbereidingen houden in dat een hekwerk langs de
Gender wordt verwijderd en dat enkele bomen zullen
worden gerooid. Dit is nodig om ruimte te maken voor
het aanleggen van de kademuur. De start van de werk-
zaamheden staat gepland voor medio februari van dit jaar.

Kademuur
Het riviertje De Gender is een belangrijk ruimtelijk ele-
ment op bedrijventerrein De Run. Maar De Gender doet
nu aan als een sloot. Door het water en de oevers meer
ruimte te geven en meer in het zicht te brengen, wordt de
ruimtelijke kwaliteit op het bedrijventerrein beter. Daarom
is een ontwerp gemaakt waarbij De Gender duidelijk
zichtbaar wordt. 

Inrichting
Aan de noordzijde wordt een kademuur geplaatst met
zonnepanelen. Deze panelen dienen twee doelen:
� energieopwekking en opbouw en uitwisseling van er-

varingen met dit innovatieve concept;
� verhogen van de high tech uitstraling van bedrijven-

terrein De Run.

Na afronding van het project biedt de groene ruimte ook
meer ruimte voor recreatie door de werknemers op het
bedrijventerrein en de inwoners van Veldhoven. 

Een impressie van de kademuur langs verbreed riviertje De Gender

Start voorbereiding 
kademuur De Gender

Overeenstemming
over samenwerking
campusgemeenten
Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven gaan een con-
venant sluiten onder de naam ‘Samenwerking 4 Cam-
pusgemeenten regio Eindhoven 2012-2020’. 

Dit convenant kan worden gezien als een kader waar-
binnen inhoudelijke samenwerking op verschillende ter-
reinen verder vorm krijgt. Doel van het convenant is een
bijdrage leveren aan de versterking van de economische
structuur in Zuidoost-Brabant. De convenantpartners
gaan samenwerken op de volgende terreinen: campus-
bedrijven, onderwijs en sport en cultuur.

De vier colleges van B en W bespraken dit convenant in
hun vergadering van 10 januari 2012. Ze leiden het door
naar de gemeenteraadsvergaderingen van maart 2012.
Finale besluitvorming over het convenant zal dan plaats-
vinden.

Het volledige persbericht leest u op onze website.

Winnaars Electronic
Sportgamecompetitie
Vrijdag 30 december was de finale van de Electronic
Sportgamecompetitie in Veldhoven. Wil je weten wie de
winnaars zijn? Kijk dan op www.veldhoven.nl.



Officiële Gemeentenieuws

Iedereen die contact opneemt met de gemeente Veld-
hoven krijgt te maken met medewerkers van ons Klan-
ten Contact Centrum (KCC). Of u nu opbelt, een brief
of e-mail stuurt of een bezoekje brengt aan het ge-
meentehuis: u hebt een vraag en de gemeente helpt u
daarmee. In dit artikel informeren we u over het doel
van het KCC. En we lichten een van de onderwerpen
toe waarmee de medewerkers van het KCC zoal te
maken krijgen. 

Het KCC dat zijn ambtenaren die u op weg helpen en
vragen beantwoorden zodra u contact maakt met de ge-
meente. De gastvrouwen van de receptie, de medewer-
kers van de diverse publieksbalies en degenen die de
telefoon, post, e-mails en digitale formulieren vanuit de
website verwerken. We hebben één doelstelling en dat is
u zo vriendelijk en goed mogelijk te helpen. 

Straatverlichting
Afgelopen week kregen we bijvoorbeeld veel meldingen
over kapotte straatverlichting. En juist met dit slechte
weer, donker en nat, is er behoefte aan goed werkende
verlichting. Wat gebeurt er nu eigenlijk met uw melding?
� We registeren uw melding en geven opdracht voor

reparatie.
� We werken samen met een aannemer die de repara-

ties van straatverlichting volgens  een planning uit-
voert. 

� We streven er naar om de straatverlichting binnen
drie weken weer brandend te hebben. Soms lukt dat
niet, bijvoorbeeld als er vorst in de grond zit. Dan kan
het wel eens een aantal weken langer duren. Daar-
voor vragen we uw begrip.

� Is er sprake van een gevaarlijke situatie? Zoals draden
die blootliggen, een straatlantaarn die dreigt om te

vallen of een hele straat die onverlicht is? Dan werken
we met een spoedprotocol.

Melding doorgeven
U kunt uw melding digitaal, telefonisch of persoonlijk
doorgeven:
� Vul het meldingsformulier in via www.veldhoven.nl >

service en contact > meldingen;
� Bel ons via tel. 14 040;
� Geef uw melding door aan de receptie van het 

gemeentehuis.

Wat kunt u doen?
Als u een melding doorgeeft, beschrijf dan duidelijk wat
er mis is en waar de situatie zich voordoet. Vermeld de
straat, bij welk huisnummer of geef het lantaarnnummer
door. Geef vooral ook duidelijk aan als de situatie gevaar
oplevert. Hoe uitgebreider uw informatie, des te beter wij
als gemeente het probleem kunnen inschatten en actie
kunnen nemen.

Het Klanten Contact Centrum,
wat is dat eigenlijk?

Terugblik controles
verkooppunten
vuurwerk
Tijdens controles in de maand december heeft de ge-
meente geen overtredingen op de voorschriften van het
vuurwerkbesluit geconstateerd. De ondernemers van
de verkooppunten hadden hun opslagvoorziening voor
vuurwerk en de verkoop van vuurwerk professioneel en
goed geregeld.

De gemeenten Veldhoven liet in de maand december on-
aangekondigde controles uitvoeren bij de drie Veldho-
vense verkooppunten van vuurwerk. De controles
werden uitgevoerd op grond van het vuurwerkbesluit. 
Tijdens de controles is de opslagvoorziening beoordeeld,
de hoeveelheid opgeslagen vuurwerk, de aanwezigheid
van illegaal vuurwerk en of er geen vuurwerk verkocht
werd aan minderjarigen.  

In de week van 23 januari worden er graven geruimd op
begraafplaats de Hoge Boght in Veldhoven. Het gaat
om graven waarvan nabestaanden hebben afgezien van
verlenging van de grafrechten. Deze graven zijn sinds
begin november 2011 voorzien van aankondiging-
bordjes. 

Begraafplaats niet toegankelijk
Tijdens het ruimen van de graven (in de week van 23 ja-
nuari) is de begraafplaats van 7.30 tot 16.00 uur geslo-
ten. Het werk wordt zorgvuldig afgeschermd door
bouwhekken met zeildoek. De geruimde graven worden
aan het einde van iedere werkdag gedicht. De stoffelijke
resten worden bijgezet in het verzamelgraf, dat dagelijks
wordt afgedekt met een nieuwe laag aarde. 

Uitzondering voor begrafenissen
Uiteraard wordt er een uitzondering gemaakt voor be-
grafenissen. Deze kunnen gewoon doorgaan. Er wordt

voor gezorgd dat betrokkenen geen hinder hebben van
de werkzaamheden.

Informatie
Uitvoering van de ruiming is afhankelijk van het weer: bij
vorst of sneeuw wordt het werk uitgesteld. Neem voor
meer informatie contact op met de beheerder van de be-
graafplaats, de heer B. van den Bosch. Hij is bereikbaar
via tel. 14 040.

Begraafplaats de Hoge Boght

Begraafplaats gesloten tijdens werkzaamheden

Ruiming graven de Hoge Boght

Foto: M. Keuter

Bedenk een concept / beleving

Co-creatie 
challenge Slowlane
Om de economische toplocaties in en rond Eindhoven
met elkaar te verbinden, wordt onder regie van het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) ge-
werkt aan de aanleg van een 32 kilometer lange ‘Slow-
lane’. Dit unieke fietspad van de toekomst moet een
duidelijk innovatief karakter krijgen. Het SRE zoekt via
een co-creatie challenge naar ideeën/concepten.

De Slowlane is een conflictvrij fietspad in het groen (am-
bitie is een route zonder stoplichten) dat alle economi-
sche toplocaties in Brainport (Philips, High Tech Campus,
ASML, Technische Universiteit Eindhoven etc). met elkaar
verbindt. De infrastructuur van de Slowlane ligt er straks,
maar….
� Hoe wordt de Slowlane ‘een beleving’ die mensen

aanspreekt?
� Hoe wordt fietsen op de Slowlane van, naar en tijdens

het werk leuk en nuttig?
� Wat gebeurt er tijdens de fietstocht, wat niet in een

autorit beleefd wordt?
� Hoe krijgt het fietspad een eigen, innovatief karakter?

Bedenk een concept / beleving
De co-creatie challenge, ofwel de uitdaging om samen
ideeën te bedenken, is gestart en loopt tot half februari
2012. Alle ideeën zijn welkom! Doe mee en schrijf u in
via http://connect.redesignme.com/challenge/8744 (En-
gelstalige site). 

Redesignme Connect
Redesignme Connect is dè crowdsourcing en co-creatie
community van Nederland. Deze community bestaat op
dit moment uit meer dan 8.800 professionals en creatieve
consumenten uit meer dan 20 verschillende landen. Be-
drijven kunnen de community vragen om ideeën en con-
cepten te bedenken rondom producten of diensten.
Ideeën kunnen variëren van productontwerp tot het be-
denken van marketingcampagnes en merknamen. De
community heeft inmiddels honderden bedrijven ter we-
reld verder geholpen in hun innovatieproces. 

Wijkplatform d’Ekker
Het wijkplatform nodigt belangstellenden uit om de
platformvergadering bij te wonen. 

De vergadering vindt plaats op donderdag 26 januari
2012 om 19.30 uur in Sentrum ‘70 aan de Handwijzer
34 te Veldhoven.

Op de agenda voor deze vergadering staan onder 
andere:
� Politiezaken;
� Werkgroep Gansepoel.

Vergadering bijwonen/inspreken
De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom. 

Wilt u iets op de agenda geplaatst hebben? Neem dan
contact op met de voorzitter van het wijkplatform, de
heer W. van Lent, tel (040) 25 33 684.

Vergadering wijkplatform

In de wijkplatforms overleggen bewoners(organisa-
ties), gemeente, regiopolitie, Stimulans en wonings-
tichtingen Aert Swaens en Woonbedrijf over zaken die
de leefbaarheid van de wijk aangaan. U vindt agen-
da’s en verslagen van wijkplatformvergaderingen terug
via www.veldhoven.nl > inwoners > wijken.
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OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
� Publieksbalie en informatieruimte

Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur; dinsdag van 9.00 – 19.00 uur

� Loket Werk en Inkomen

Werkdagen van 9.00 – 13.00 uur; telefonisch spreekuur van 9.00 –

10.00 uur, tel. (040) 25 84 499

� Loket Welzijn Wonen Zorg

Werkdagen van 9.00 – 13.00, tel. (040) 25 84 455

� Overige afdelingen

Werkdagen van 9.00 – 12.00 uur of op afspraak, tel. 14 040

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 

18 januari 2012

Op deze pagina de wettelijk verplichte mededelingen van
gemeente, provincie en/of rijk. De datum van deze pagina
geldt als publicatiedatum. Voor de wijze waarop u stukken
kunt inzien, verwijzen wij u naar de desbetreffende bekend-
making. De openingstijden van het informatiecentrum in het 
gemeentehuis vindt u in het colofon. 

Eerdere publicaties kunt u terugvinden op
www.veldhoven.nl > Nieuws > Bekendmakingen.

Officiële Bekendmakingen

Omgevingszaken

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de hieronder ge-

noemde plannen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is inge-

diend. Deze plannen liggen niet ter inzage. Een aanvraag kan na

telefonische afspraak worden ingezien. U kunt een afspraak maken via de

afdeling Omgevingszaken, tel. (040) 25 84 433.

Zaaknummer Ingediend Adres Voor

OV2012-0092 30-12-2011 De Run 1115 gevelwijziging 

5503 LB (aanbrengen licht-

reclameconstructie)

OV2011-1218 31-12-2011 Sondervick 93 bestaand woon

5505 NC huis slopen; op-

richten woning;

bestaande winkel

en kantoorruimte

gedeeltelijk slopen;

bestaande winkel

en kantoorruimte

verbouwen

OV2011-1217 30-12-2011 Zittard 43 plaatsen twee

5505 JC trekkershutten

OV2012-0095 06-01-2012 De Run 4600 realiseren aan- 

5504 DB bouw in zes bouw-

lagen aan het zie-

kenhuis ten

behoeve van een

Kardex installatie

OV2011-1216 30-12-2011 Linde 15 verbouwen 

5509 NH woning

OV2012-0093 03-01-2012 Domein 24 5509 ML bouwen afdak

naast garage

OV2012-0094 06-01-2012 Hondsberg 31 verbreden oprit

5508 EE

Verlenging beslistermijn
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van Veldhoven maken bekend dat zij in het

kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten

voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn

van maximaal 6 weken.

Omgevingszaken, tel. (040) 25 84 433. Hetzelfde geldt als u de beschik-

king en de bijbehorende stukken wilt inzien. 

Verleende omgevingsvergunningen

Zaaknr Verzonden Adres Voor

OV2011-1101 9-1-2012 Habraken 2401 plaatsen vluchttrap 

5507 TM

OV2011-1136 5-1-2012 Korte Kruisweg 3 plaatsen dakop- 

5503 TA bouw achterzijde,

plaatsen erker

voorzijde en ver-

breden voordeur

OV2011-1158 10-1-2012 Stulp 7  5502 VM plaatsen carport

OV2011-1159 9-1-2012 Stulp 5  5502 VM plaatsen carport

OV2011-1183 9-1-2012 De Run 6501 plaatsen tijdelijke 

5502 VM gevel ASML 5D

OV2011-1193 5-1-2012 Potakkerstraat 16 plaatsen dakop- 

5503 PW bouw

OV2011-1194 9-1-2012 Heermoes 4  5503 VS medegebruik 

woning in afwij-

king van bestem-

mingsplan

(massagepraktijk)

Geweigerde omgevingsvergunning

Zaaknr Verzonden Adres Voor

OV2011-1042 9-1-2012 Berg 68 5508 AX vervangen dakkapel

Herzien aanwijzingsbesluit uitvoering Wet BAG 
(inclusief mandaat)
Op 10 januari 2012 heeft het College van B en W het aanwijzingsbesluit

uitvoering Wet BAG  (inclusief mandaat) gewijzigd vastgesteld. Het aan-

wijzingsbesluit (inclusief mandaat) regelt de uitvoering van de werkzaam-

heden van de BAG-beheerder.

Het herziene besluit treedt in werking op 15 januari 2012.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van deze bekendma-

king bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaar-

schrift bij het College van B&W, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.

Melding activiteitenbesluit Wet Milieubeheer 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de onderstaande mel-

dingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu-

beheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen. Deze meldingen liggen

niet ter inzage. 

Een melding kan na telefonische afspraak worden ingezien. U kunt een af-

spraak maken via tel. (040) 25 84 433 of via omgevingsloket@veldhoven.nl.

Naam bedrijf Adres Voor 

Gemeente Veldhoven Smelen 38 5508 SM oprichting MFA Noord

(brede school)

Zaaknummer Adres Nieuwe Verzenddatum Nieuwe 

uiterste besluit uiterste 

beslisdatum beslisdatum

OV2011-1160 Kempenbaan bouwen brug 13-1-2012 28-2-2012

nabij Run 6301

5504 DM

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht

binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit be-

sluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en

bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-

schrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden

van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het col-

lege van burgemeester en wethouders, Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven. 

Medewerking aan een omgevingsvergunning
Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht 

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij van plan zijn om me-

dewerking te verlenen aan de volgende aanvrage om een omgevingsver-

gunning. Dat kan door vergunning te verlenen voor het afwijken van de

voorschriften van het geldend bestemmingsplan. 

Zaaknummer Adres Voor 

OV2011-1165 Heerseweg 171  5504 PS bouwen overkapping

OV2011-1166 Smelen 38  5508 SM plaatsen windmolen

Volgens artikel 4.8 Algemene wet bestuursrecht moeten wij belangheb-

benden de gelegenheid bieden te reageren op zo’n aanvraag. De aanvra-

gen kunnen na telefonische afspraak worden ingezien van 19 januari tot

en met 1 februari 2012. U kunt hiervoor een afspraak maken via de afde-

ling Omgevingszaken, tel. (040) 25 84 433. 

Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het

bouwplan mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Brieven moeten wor-

den gericht aan burgemeester en wethouders, postbus 10101, 5500 GA

Veldhoven. Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen

kan daarvoor een afspraak maken. Voor informatie daarover kunt u bellen

naar de afdeling Omgevingszaken, tel. (040) 25 84 433.

Besluiten op omgevingsvergunningaanvragen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij over de hieronder ge-

noemde omgevingsvergunningaanvragen een beslissing hebben genomen. 

Een belanghebbende die door een beschikking rechtstreeks in zijn belang

wordt getroffen, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht een

bezwaar indienen, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit aan de

aanvrager is verzonden. Het bezwaarschrift moet gestuurd worden aan

het College van burgemeester en wethouders, Postbus 10101, 5500 GA

Veldhoven.

Een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet, tenzij bij

wettelijk voorschrift anders is bepaald. Wel kan aan de voorzieningenrech-

ter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus

90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch tevens om voorlopige voorziening

worden gevraagd. Voor informatie daarover kunt u bellen naar de afdeling

Aanwijzingsbesluit

Milieuzaken
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