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Gemeentenieuws
Extra snelheidscontroles

Aandacht voor snelheid
op de Sondervick
Snelheid is een belangrijk aspect van de verkeersveiligheid. Medio 2017 bleek dat er op de
Sondervick gemiddeld te snel gereden werd. Reden voor de politie om hier regelmatig snelheids
controles uit te voeren.
Op de Sondervick is
de maximum toegestane snelheid 50 km
per uur. Toch reed
in 2017 gemiddeld
ruim 13 procent van
de automobilisten te snel.
Naast de route SondervickKromstraat-De Plank worden
voortaan ook op de Heerbaan
en Kempenbaan regelmatig
controles gehouden.
SMILEYS
Te snel rijden gaat vaak ongemerkt, zeker op routes waar
we regelmatig langs komen. Te
hoge snelheden zijn gevaarlijk
voor onze veiligheid. Gemeente
Veldhoven gebruikt DSI’s (dy-

namische snelheidsindicatoren of beter
bekend als ‘smileys’)
voor bewustwording
bij automobilisten. Er
zijn vier smileys die in
de gemeente rouleren. Ze
hangen op plaatsen waarover
meldingen van te snel rijden
zijn binnenkomen. De smileys
informeren de weggebruiker
(en omstanders) over de gereden snelheid en maximumsnelheid. De meeste automobilisten passen na het zien van het
paneel hun gedrag aan. Hoe
goed let ú op uw snelheid als
u in de bebouwde kom rijdt?
Veilig thuiskomen, dat wil iedereen.

NUL-BOODSCHAP
De campagne ‘Brabant gaat
voor NUL verkeersdoden’ is
een initiatief van de Provincie
Noord-Brabant waaraan gemeenten, diverse verkeersveiligheidspartners en lokale initiatiefnemers meewerken. Doel is
om het aantal verkeersongevallen in Brabant terug te dringen.
Voor meer informatie, kijk op
www.nulverkeersdodenbrabant.nl.

VerkiezingenNieuws
Lijsttrekkersdebat op 15
maart in de raadzaal
Op 15 maart aanstaande gaan de lijsttrekkers van alle zeven
deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Veldhoven met elkaar in debat.
Het lijsttrekkersdebat vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Meiveld 1) en start om 20.30 uur, met inloop vanaf 20.00
uur. U kunt het debat rechtstreeks bijwonen in de raadzaal of live
volgen op de televisie via Omroep Veldhoven.
Het debat vindt plaats in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Aan de gemeenteraadsverkiezingen in
Veldhoven doen mee: VSA (lijst 1), GBV (lijst 2), VVD (Lijst 3), CDA
(Lijst 4), D66 (Lijst 5), PvdA (Lijst 6), Senioren Veldhoven (Lijst 7).

Woensdag 28 februari heeft burgemeester Demmers het startsein gegeven voor de campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen, die plaatsvinden op 21 maart aanstaande. Dat gebeurde bij het verkiezingsbord aan de
Heemweg-Heuvelstraat. Alle lijsttrekkers en vele kandidaat-raadsleden waren hierbij aanwezig

For our English-speaking residents: the most essential matters on our website are
now available in English. Check www.veldhoven.nl/english.
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Stempas kwijt of niet ontvangen?
Kiesgerechtigden hebben hun stempas ontvangen van de
burgemeester van de gemeente, waar ze op 5 februari 2018
stonden ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP).
Bent u uw stempas kwijtgeraakt, dan kunt u tot 20 maart 2018,
12.00 uur een vervangende stempas aanvragen. Dit doet u
persoonlijk bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U moet
hiervoor een afspraak maken via www.veldhoven.nl/afspraak.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Informatieruimte: voor bezoekers geopend op werkdagen van
9.00 – 17.00 uur; op dinsdag van 9.00 – 19.00 uur.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT
Habraken 2409, Veldhoven, tel. (040) 25 84 333
Werkdagen van 13.00 - 17.00 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

VELDHOVEN WERKT OP AFSPRAAK
De publieksbalie werkt alleen op afspraak. Regel uw afspraak via
www.veldhoven.nl.

ABONNEMENT
Wekelijks GemeenteNieuws en officiële bekendmakingen in uw
mailbox? Regel het met een e-mail naar gemeente@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 afspraak via telefoonnummer 14 040. Geef hierbij duidelijk aan welk
loket u wilt bereiken.
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Officiële Bekendmakingen

HOORZITTING

MILIEUZAKEN
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

St. Lambertusgilde

Blaarthemseweg 92

veranderen inrichting

Autobedrijf T. Meulenbroek

Locht 63

veranderen inrichting

HOORZITTINGEN COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN
De Commissie voor de bezwaarschriften houdt op donderdag 15 maart 2018 de
volgende openbare hoorzitting.
19.30 uur: Hoorzitting over een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning
voor tijdelijke woningen op de locatie Blaarthemseweg 87 t/m 145.
De commissie hoort de indiener van het bezwaarschrift, eventuele andere belanghebbenden en het gemeentebestuur in elkaars aanwezigheid. De zitting vindt
plaats in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Voor inlichtingen over deze
zaak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de commissie, tijdens
kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 14 040. Wilt u een openbare hoorzitting bijwonen? Geef dit verzoek (inclusief het aantal personen dat de hoorzitting
bijwoont) dan uiterlijk maandag 12 maart door via telefoonnummer 14 040.

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

OMGEVINGSZAKEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer
Ingediend
Adres
Voor

MELDINGEN UITWEGEN

OV2018-0047

19-02-2018 Vilderstraat 4

realiseren B&B

OV2018-0048

22-02-2018 Kerkakkerstraat 139

bouwen kleedlokalen

OV2018-0049

22-02-2018 Burgemeester van
Hooffln 95

realiseren opbouw

OV2018-0050

23-02-2018 Nijlandlaan 63

verbouwen huisartsenpost

OV2018-0051

23-02-2018 Wilgeman 4A

realiseren erfafscheiding

OV2018-0052

26-02-2018 Witvrouwsberg 20

plaatsen dakkapel

OV2018-0053

26-02-2018 Taaghof 12

verbouwen woonhuis

OV2018-0054

26-02-2018 De Zicht 17

bouwen tuinhuis voor B&B

OV2018-0055

27-02-2018 Helleberg 11

plaatsen zonnescherm

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

Verzonden
aan aanvrager

Adres

Voor

Verleend/
geweigerd

OV2017-0342 26-02-2018

Stulp 6

verbouwen en uitbrei- verleend
den groepszorgwoning

OV2018-0017 21-02-2018

Broekweg
4-6

realiseren opbouw

OV2018-0040 26-02-2018

Locht 117

renoveren hoofdentree verleend

Zaaknummer

Verzonden
aan melder

Adres

Geaccepteerd/
geweigerd

MI2018-002

23-02-2018

Habraken 2327

verleend

INGEDIENDE AANVRAGEN DRANK- EN HORECAWET EN EVENEMENTEN
Zaaknummer
Ingediend
Adres
Voor
EV2018-0024

27-02-2018 Plein d’Ekker

Beach Event

BESTEMMINGSPLANNEN
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘ZANDOERLE 6’
Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van een woning op het perceel
Zandoerle 6.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘OERLE, HERZIENING OUDE KERKSTRAAT 16’

Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van zes zorgappartementen.

verleend

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING

MILIEUZAKEN
BESLUIT WET GELUIDHINDER ‘ZANDOERLE 6’

Zaaknummer

Verzonden aan
vergunninghouder

Adres

Voor

IO2018-0001

23-02-2018

Lange Kruisweg 26

plaatsen dakopbouw
en dakkapel

Het toestaan van een hogere geluidsbelasting (als bedoeld in de Wet geluidhinder)
voor de woning op het perceel Zandoerle 6.

WijIk Zeelst is wijkgerichte zorg

Vintage zorg
“Jezelf verantwoordelijk voelen voor het welzijn in je eigen straat en buurt. Verantwoordelijk zijn voor elkaar
en er voor elkaar zijn als dat nodig is. Dat klinkt als een samenleving uit een grijs verleden. Toch wordt er aan
dat grijs verleden steeds vaker opnieuw kleur gegeven. Vrijwilligersorganisaties zoals Cordaad Welzijn en
Stichting Welzijn voor Ouderen Veldhoven (SWOVE) zijn hier al langere tijd mee bezig en de laatste tijd zie je
dat ook zorgorganisaties hun voorbeeld volgen. Wijkgerichte zorg wordt het wel genoemd, zoals het project
WijIk Zeelst.
‘Kleinschalig, dicht bij huis en zonder vaste structuur’.
Zo staat het letterlijk op de website van Cordaad Welzijn. En het onlangs gelanceerde project WijIk Zeelst
sluit hier naadloos op aan. Het nieuwe zorg- en ondersteuningsproject in de wijk Zeelst is bedoeld voor
inwoners van Zeelst die zo lang mogelijk thuis willen
blijven wonen, maar daarbij wel wat ondersteuning of
zorg kunnen gebruiken. Een team van zorgprofessionals, studenten en vrijwilligers biedt ‘op afroep’ snelle
zorg en ondersteuning op maat en op een tijd die de
klant schikt. Zorgvragers zijn dus niet langer afhankelijk van de planning van een zorgorganisatie, ze hebben zelf invloed op het tijdstip waarop zorg in de thuissituatie verleend wordt.
Mantelzorgers ontlast
Een van de medewerker van WijIk Zeelst is Theo Sanders, werkzaam bij Lunet zorg als ambulant begeleider. “In mijn werk kom ik dagelijks tegen dat er steeds
meer gevraagd wordt van mantelzorgers. Een dochter
die haar moeder helpt, een buurman die zo nu en dan
inspringt of ouders die extra zorg verlenen bij een langdurig ziek kind. In aanvang lukt dat ook meestal wel,
maar al te vaak zie je ook dat de zorg steeds zwaarder
en complexer wordt en ‘nee’ zeggen is moeilijk voor
een mantelzorger. Wat zou het dan mooi zijn als je terug kunt vallen op een team van vrijwilligers, studenten en zorgprofessionals.”

“Zorg op maat en zorg op een tijd dat
het de zorgvrager schikt. Die belofte
kan alleen maar waargemaakt worden
als je kunt bouwen op een grote groep
enthousiaste vrijwilligers.”
Theo Sanders, WijIk Zeelst

Op zoek naar de kracht
van de lokale gemeenschap
Het project WijIk Zeelst zit nu nog in een proefperiode
die duurt tot voorjaar 2018. Een tiental Zeelstenaren
heeft zich al aangemeld bij deze nieuwe manier van
zorgverlening. De zorg en ondersteuning die zij ont-

Theo Sanders, WijIk Zeelst. Foto: Paul Janssen

vangen is gratis tijdens de proefperiode. Vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties uit Veldhoven hebben al kennis
gemaakt met WijIk Zeelst. “Deze vrijwilligers zijn een
belangrijk tandwiel in de machine die WijIk Zeelst wil
zijn”, vertelt Theo Sanders. “Er zijn relatief lichte zorgvragen, maar ook complexere. Een zorgprofessional
doet weer dingen die een vrijwilliger niet mag of kan
doen. Medicatie toedienen bijvoorbeeld. Vrijwilligers en
ook studenten van Summa Zorg kunnen daarentegen
wel heel veel betekenen in zorgvragen zoals iemand uit
bed helpen, een wandeling maken of een boodschap
doen. Zo draagt iedereen bij naar zijn of haar kunnen
en mogelijkheden. WijIk Zeelst werkt verder met moderne technische apparatuur zoals een beeldbelverbinding. Een zorgvrager stelt zijn of haar zorgvraag en
binnen een halfuur staat er iemand aan de deur. Die
belofte kan alleen maar waargemaakt worden met een
grote en bereidwillige groep lokale vrijwilligers.”

Informatie WijIk Zeelst
Woont u in de wijk Zeelst en kunt u hulp
of ondersteuning gebruiken? Of bent u
mantelzorger van een wijkbewoner en groeit
uw mantelzorgtaak u boven het hoofd? WijIk
Zeelst is voor:
• Mensen die nog zelfstandig wonen, maar
wat extra ondersteuning goed kunnen
gebruiken, zodat het mantelzorgnetwerk
niet overbelast raakt.
• Mensen die in een testperiode tot en met
mei 2018 deze nieuwe manier van werken
willen uitproberen en zo willen meedenken
en meedoen in het ontwikkelen van een
nieuwe vorm van dienstverlening.

Samenwerkingspartners in WijIk Zeelst
WijIk Zeelst is een samenwerking tussen
zorgorganisatie Lunet zorg, RSZK Zorg
professionals, opleidingsinstituut Summa Zorg,
Centrale24 en Mextal met Viedome. Daarnaast
zijn ook het vrijwilligersbureau van Cordaad
Welzijn en SWOVE (Stichting Welzijn voor
Ouderen Veldhoven) betrokken, plus het ‘eigen’
netwerk; de mantelzorgers van cliënten.

De komende weken leest u in het Veldhovens
Weekblad regelmatig interviews met mensen die
nauw betrokken zijn bij WijIk Zeelst.
Meer weten of aanmelden?
Stuur een e-mail naar info@wijik-zeelst.nl of bel 088 245 77 95 en vraag naar WijIk Zeelst. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 19.30 uur;
in weekenden en op feestdagen van 10.00 – 17.00 uur.

