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Gemeentenieuws
Wijziging Damoclesbeleid

Gratis inleveren

Aanpak drugshandel in
woningen en (bedrijfs)panden

Inzameldagen Klein Chemisch Afval

Op 15 april 2018 is het nieuwe Damoclesbeleid in werking getreden. De belangrijkste wijziging in
het nieuwe Damoclesbeleid is dat er geen waarschuwingen meer worden gegeven. Bij de vondst
van drugs in een pand wordt direct overgegaan tot sluiting.
beeld voor een verhoogd risico
op brand en verloedering in de
buurt. Mensen die wonen, werken of verblijven in de directe
omgeving van illegale drugsverkooppunten of henneppanden voelen zich vaak onveilig
en ervaren overlast.

www.otherfocus.com

De kern van het Damoclesbeleid is handhavend optreden
bij het aantreffen van soft- of
harddrugs in woningen of (bedrijfs)panden. In praktijk betekent dit de sluiting van dergelijke panden voor een bepaalde
termijn. Vanaf nu dus zonder
waarschuwing.
REGIONAAL BELEID
Het nieuwe Damoclesbeleid is
gelijk aan de ingezette lijn van
onze regio om harder op te treden tegen criminaliteit die met
drugs heeft te maken. Het beleid hangt als ‘het zwaard van
Damocles’ boven de drugscriminaliteit. De nieuwe beleidsregel
is een belangrijke stap om ook
Veldhoven op dit aspect veiliger
en slagvaardiger te maken.
WAAROM
DAMOCLESBELEID?
Drugs- en henneppanden trekken allerlei vormen van overlast
en crimineel gedrag aan die de
veiligheid en openbare orde in
de omgeving aantasten. Ook
zorgen deze panden bijvoor-

VEILIGE OMGEVING
De gemeente wil dat burgers,
ondernemers en bezoekers
zich prettig kunnen voelen in
Veldhoven en zich niet hoeven
te ergeren aan overlast en verloedering. De gemeente streeft
naar een verdere daling van
misdrijven en overtredingen in
de openbare ruimte, minder
overlast en verloedering in wijken en buurten en een positievere veiligheidsbeleving. Daarom spant de gemeente zich al
jaren in om de veiligheid en het
woon- en leefklimaat van inwoners te verbeteren, en neemt
de gevolgen die drugshandel
op de leefbaarheid en veiligheid in de buurt heeft serieus.
Het gevoerde Damoclesbeleid
heeft geleid tot zes sluitingen
van woningen/lokalen in 2016
en drie in 2017.
WAT DOEN GEMEENTE EN
POLITIE?
De politie en gemeente werken
samen in de aanpak tegen en
het voorkomen van drugsgerelateerde criminaliteit. Met het
Damoclesbeleid willen zij het
volgende bereiken:
de naamsbekendheid van en
de aanloop van en naar een
drugspand teniet doen;
een einde maken aan de
verboden situatie ter bescherming van de openbare orde
en het woon- en leefklimaat;
de reactie op geconstateerde
overtredingen qua intensiteit

zo goed mogelijk aan laten
sluiten bij de aard en de ernst
van de overtreding;
herhaling van overtredingen
voorkomen;
kenbaar maken aan de
burger welke maatregel hij
van de overheid kan verwachten na een overtreding;
de handhavingsactiviteiten
van politie, openbaar ministerie en gemeente op elkaar
afstemmen en aanvullend
laten zijn.
WAT KUNT U DOEN?
Het begint vaak met het herkennen van een onderbuikgevoel. Bijvoorbeeld dat het
bij een woning of ander pand
om een drugspand of hennepkwekerij zou kunnen gaan. Er
zijn verschillende signalen die
hierop of op andere vormen
van (drugs)criminaliteit kunnen
wijzen:
warme en/of vochtige
muren;
non-stop bepaalde geluiden,
zoals zoemende of brommende geluiden;
afgeplakte ramen, ramen en
gordijnen die nooit open
gaan;
stankoverlast, bijvoorbeeld
van henneplucht;
bouwwerkzaamheden en
sjouwactiviteiten op vreemde
tijdstippen;
stroomstoringen op het
elektriciteitsnet, zoals knipperende lampen of schommelingen in de stroomsterkte;
continue condensvorming op
de ruiten;
bewoners die nooit, of heel
kort, op vaste tijdstippen
thuis zijn, in combinatie met
één of meerdere van de
bovenstaande signalen.

HERKENT U SIGNALEN EN HEEFT U EEN ONDERBUIKGEVOEL?
Melden bij politie of Meld Misdaad Anoniem
U kunt uw vermoeden melden bij de politie via nummer 0900-8844. Zij doet onderzoek en
treedt direct op bij gevaar. Anoniem melden kan ook bij Meld Misdaad Anoniem, via nummer
0800-7000. Zo houden we samen uw buurt veilig en leefbaar. Voor meer informatie hierover kunt
u terecht op www.meldmisdaadanoniem.nl.

Zaterdag 21 april rijdt de chemokar door Veldhoven. De chemokar
doet in totaal vijf standplaatsen aan waar u Klein Chemisch Afval (KCA) kunt inleveren. De wagen staat anderhalf uur op iedere
plek. Er is bewust gekozen voor een zaterdag. Zo kunnen zoveel
mogelijk Veldhovenaren hun KCA inleveren. KCA inleveren bij de
chemokar is gratis.
HALTEPLAATSEN
Zaterdag 21 april
08.30 – 10.00 uur Winkelcentrum ’t Look
10.15 – 11.45 uur Winkelcentrum Zonderwijk
12.00 – 13.30 uur De Plaatse (Veldhoven-Dorp)
13.45 – 15.15 uur Plein d’Ekker
15.30 – 17.00 uur Mariaplein (Meerveldhoven)

WAT KUNT U ZOAL INLEVEREN BIJ DE CHEMOKAR?
Auto-gerelateerde zaken als accu’s, benzine, motorolie,
afgewerkte olie, oliefilters.
Batterijen.
Bestrijdingsmiddelen / insecticiden.
Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur, zwavelzuur en zoutzuur.
Fotofixeermiddel en foto-ontwikkelvloeistof.
Gootsteenontstopper.
Kwikhoudende zaken zoals kwikthermometers en kwikschakelaars (zoals ‘niet-digitale’ verwarmingsthermostaten).
Lampolie en petroleum.
Medicijnen en injectienaalden.
Spaarlampen, energiezuinige lampen en TL-buizen.
Terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine.
Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen.

Afsluiting deel Provincialeweg
van 23 tot 26 april
Het gedeelte van de Provincialeweg ter hoogte van de inrit van en
naar het Van Gerwenterrein (provinciale weg 27) wordt tijdelijk
afgesloten.
De afsluiting geldt vanaf maandag 23 april 07.00 uur tot donderdag 26 april 17.00 uur. Er is
een omleiding voor doorgaand

verkeer via De Run. Tijdens de
afsluiting wordt het Van Gerwenterrein aangesloten op het
hoofdriool in de Provincialeweg.
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Kinderboerderij De Hazewinkel

Meer bestedingsmogelijkheden voor senioren

De kiosk bij de speeltuin
gaat officieel open
Woensdag 25 april is het zo ver! Dan gaat de kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel officieel in
bedrijf. Om 15.00 uur opent wethouder Hans van de Looij de kiosk. Iedereen is welkom bij dit feestelijke moment, een traktatie staat klaar!
BEHEER VIA DAGBESTEDING
De kiosk gaat dienst doen als een
voorziening voor dagbesteding.
Severinus, Cordaad en GGzE
De Boei leveren vrijwilligers en
professionele begeleiders. Het
beheer van de kiosk kan worden
uitgevoerd door mensen met
een verstandelijke beperking,
mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt of vrijwilligers die
een daginvulling zoeken. Door
het beheer op deze manier te organiseren, is de kleinschaligheid
en daarmee het niet-commerciële uitgangspunt geborgd.
Het plan om de kiosk eind maart
al te openen liep helaas mis, onder andere door de onverwacht
invallende vorstperiode. Dat
zorgde voor vertraging bij het
aansluiten van water en elektra.
Gelukkig is nu alles klaar. De
vrijwilligers kunnen tot het officiële openingsmoment zelfs al
proefdraaien.
EXTRA SERVICE
VOOR BEZOEKERS
De kinderboerderij en de speeltuin mogen, vooral bij mooi
weer, rekenen op veel bezoekers. De kiosk met toiletvoor-

ziening biedt de bezoekers extra service. De vrijwilligers gaan
er koffie, thee, pakjes frisdrank
en kleine versnaperingen verkopen. Verder is er een eenvoudige toiletvoorziening met
verschoonmogelijkheden voor
de allerkleinsten. Het toilet is
ook toegankelijk voor mindervaliden.

OPENINGSTIJDEN
Kiosk
Werkdagen: 09.30 – 16.00 uur
Weekend en feestdagen:
10.00 – 17.00 uur
Kinderboerderij
Werkdagen: 09.00 – 16.00 uur
Weekend en feestdagen:
12.00 – 17.00 uur

MEEHELPEN ALS VRIJWILLIGER?
Wilt u als vrijwilliger in het weekend meehelpen in de kiosk?
Neem dan voor meer informatie of aanmelden contact op met
het Vrijwilligersbureau van Cordaad, via (040) 253 67 89 of via
info@veldhovenvoorelkaar.nl.

Veerkracht, verbindend en voorbeeldig

Veldhovenaren geven inbreng voor
profiel van nieuwe burgemeester

Uitbreiding ‘Meedoenvoorziening’
Zijn de kosten van activiteiten buitenshuis voor u te hoog? In Veldhoven moet iedereen mee kunnen doen, óók mensen met een laag
inkomen. Door de ‘Meedoenvoorziening’ kunt u deelnemen aan een
activiteit, lid worden van de bibliotheek én een tegemoetkoming krijgen in de kosten van internet. Sinds 1 april 2018 is het aanbod voor
de ‘Meedoenvoorziening’ uitgebreid met zwemlessen voor volwassenen bij Den Ekkerman en een pakket van activiteiten voor senioren
bij de KBO’s in Veldhoven. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de
wens om een passend aanbod voor ouderen te kunnen kiezen.
De ‘Meedoenvoorziening’ kent
drie soorten activiteiten waarvan u gebruik kunt maken.
U kunt ze ook combineren, u
hoeft niet te kiezen. U kunt dus
een deelname activiteit kiezen,
èn een lidmaatschap van de bibliotheek èn een tegemoetkoming kosten internet.
1. Deelname activiteiten: u kunt
bijvoorbeeld lid worden van
een sportvereniging, een cursus volgen bij de Parasol of
een avondje uitgaan bij theater De Schalm. De gemeente
betaalt de kosten rechtstreeks aan de organisatie. Er
wordt één activiteit per persoon vergoed. De activiteiten
waaruit u kunt kiezen staan
vermeld op het aanvraagformulier.
2. Lidmaatschap
Bibliotheek:
u kunt lid worden van de
Bibliotheek Veldhoven. De
gemeente betaalt de kosten van lidmaatschap rechtstreeks aan de Bibliotheek
Veldhoven.
3. 
Tegemoetkoming kosten internet: als u kosten maakt
voor internet (zoals abonnementskosten) kunt u hiervoor een tegemoetkoming
krijgen van € 50,00 per jaar.

Per huishouden wordt er één
tegemoetkoming per jaar
verstrekt.
AANVRAGEN
Lever het aanvraagformulier
in bij de receptie van het gemeentehuis of stuur het op.
U kunt het aanvraagformulier
ook telefonisch aanvragen of
afhalen bij de receptie van het
gemeentehuis. Het aanvraagformulier kunt u ook afhalen bij
‘de Veldwijzer’, Sterrenlaan 15
in Veldhoven. Bij de Veldwijzer
kunnen ze u meer informatie
geven over de regeling of helpen bij het invullen.
VOORWAARDEN
U bent ouder dan 18 jaar.
U heeft een inkomen lager
dan 120% van de bijstandsnorm. Woont u in een inrichting op basis van de Wet
langdurige zorg, dan geldt
voor u een andere inkomensgrens. Informeer bij de gemeente.
U heeft niet meer spaargeld of
vermogen dan u voor deze
tegemoetkoming mag hebben.
Voor bijdragen aan activiteiten
voor kinderen tot 18 jaar kunt
u terecht bij stichting Leergeld.

Foto: CCO

Aan de inwoners van Veldhoven is gevraagd om via een online vragenlijst of op een inloopavond aan
te geven wat zij belangrijke eigenschappen vinden voor de nieuwe burgemeester van Veldhoven. Als
het aan hen ligt is de nieuwe burgemeester een veerkrachtig, verbindende en integere persoon die
zich inzet voor een gemeente die leefbaar en veilig is en dicht bij de inwoners staat.

Sinds het vertrek van de vorige
burgemeester heeft Veldhoven
Letty Demmers als waarnemend
burgemeester. De zoektocht naar
een nieuwe burgemeester moest
wachten op de gemeenteraadsverkiezingen, en kan nu dus van
start. De gemeenteraad vond het
belangrijk dat inwoners van Veld-

hoven ook zelf inbreng konden
hebben over het profiel van de
nieuwe burgemeester. Daarom is
een inloopavond georganiseerd
en een online vragenlijst uitgezet.
HET GOEDE VOORBEELD
In totaal hebben 270 inwoners
de moeite genomen om mee te

denken over het profiel voor de
nieuwe burgemeester. Ze geven
aan het vooral belangrijk te vinden dat de nieuwe burgemeester zich hard maakt voor een
leefbare en veilige gemeente, en
een gemeente die dicht bij de inwoners staat. Daarnaast vinden
ze het vooral (heel) belangrijk
dat een nieuwe burgemeester:
veerkracht heeft;
met rust en vertrouwen optreedt bij calamiteiten;
betrouwbaar is en het goede
voorbeeld geeft wat normen,
waarden en gedrag betreft;
mensen en groepen met elkaar
weet te verbinden, en
onafhankelijk boven de partijen staat.

HOE VERDER?
De opgehaalde inbreng van de inwoners neemt de gemeenteraad mee in de profielschets
voor de nieuwe burgemeester. Het concept is vanaf vrijdag 20 april te raadplegen op
www.veldhoven.nl/nieuweburgemeester. De profielschets is het uitgangspunt voor de selectie van
burgemeesterskandidaten. Op 8 mei 2018 wordt de profielschets in een openbare raadsvergadering met de Commissaris van de Koning besproken en vastgesteld. Vervolgens start de selectieprocedure. Aan het einde van 2018 weten we wie de nieuwe burgemeester van Veldhoven wordt.

Volwassenen kunnen nu ook voor zwemlessen een aanvraag doen voor de
‘Meedoenvoorziening’

Rijbewijs vervangen?
Maak een afspraak!
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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 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
OV2018-0094

04-04-2018 Vlierbeek 54, Het
Groen 2

vervangen kozijnen

OV2018-0095

05-04-2018 terrein achter
Provincialeweg 27

bouwen 34 woningen

OV2018-0096

05-04-2018 Schepenenstraat 44

plaatsen aanbouw en
opbouw

IO2018-0004

OV2018-0097

06-04-2018 Joppenberg 17

bouwen serre

OV2018-0098

06-04-2018 Vlutterven 12

realiseren aanbouw

OV2018-0099

07-04-2018 Vijverstraat 9

verbouwen woning

OV2018-0100

07-04-2018 Dorpstraat 93 en 95

verbouwing en
bestemmings-wijziging
pand

OV2018-0102

06-04-2018 Peter Zuidlaan 40

aanleggen twee
padelbanen

OV2018-0103

10-04-2018 Cobbeek

vervangen kozijnen 156
woningen

OV2018-0104

10-04-2018 Nieuwe Kerkstraat 6

verbouwen woning

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

Verzonden
aan aanvrager

OV2018-0032 09-04-2018

Adres

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer
Verzonden aan
Adres
vergunninghouder

Voor

Verleend/
geweigerd

Burgemeester verbouwen pand verleend
van Hoofflaan t.b.v. pizzeria met
99 en 99a
bovenwoning

OV2018-0047 04-04-2018

Vilderstraat 4

realiseren B&B

OV2018-0060 04-04-2018

Goorstraat 30 verbouwen
woonhuis

verleend

OV2018-0068 09-04-2018

De Run 4225

plaatsen
luifelconstructie

verleend

OV2018-0069 09-04-2018

Middelberg
74

verbouwen en uit- verleend
breiden woning

OV2018-0076 10-04-2018

De Borchgravestraat 50,
62 en 64

plaatsen
dakopbouw

verleend

OV2018-0088 10-04-2018

Provincialeweg 77

plaatsen
handelsreclame

verleend
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verleend

09-04-2018

Blauwven 47

Voor
uitbreiding 2e verdieping

(OV2011-0325)

MELDINGEN UITWEGEN
Zaaknummer
Verzonden aan
melder
OV2018-0089 06-04-2018

Voor

Geaccepteerd/
geweigerd

Haag 22

geaccepteerd

BESTEMMINGSPLANNEN
VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLANNEN ‘DE RUN 2018, ASML,
GELUID’ EN ‘DE RUN 2018, ASML’
De Run 2018, ASML, geluid
Het bestemmingsplan voorziet in het vastleggen van een nieuwe geluidzone voor
de inrichting ASML. De verandering (vergroting) van de bestaande geluidzone
houdt verband met een toekomstige uitbreiding van ASML.
De Run 2018, ASML
Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van ASML op en aan de westzijde van de weg De Run 6800 en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke wijziging
van de aanwezige infrastructuur.
VOORAANKONDIGING BESTEMMINGSPLAN ‘HABRAKEN 2016,
HERZIENING HABRAKEN 1212’
Op het perceel Habraken 1212 is een gasvulstation gevestigd, dat onder het regime van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) valt. Er is een aanvraag
gedaan voor een nieuwe omgevingsvergunning voor milieu. Om vergunningverlening mogelijk te maken, is het noodzakelijk om de bouw van kwetsbare objecten
binnen de PR 10-6/jaar contour juridisch-planologisch uit te sluiten. Het bestemmingsplan is opgesteld om hiervoor een regeling te treffen.

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.

WWW.VELDHOVEN.NL

