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Gemeentenieuws
Dodenherdenking 4 mei
De werkgroep Herdenkingen Veldhoven 4 mei en 17 september organiseert ieder jaar op 4 mei de
Dodenherdenking. Alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen worden deze avond herdacht.

Wijziging afvalinzameling
en oud papier Koningsdag
Vrijdag 27 april – Koningsdag – wordt geen huisvuil en oud papier opgehaald. De ophaaldiensten verschuiven zoals hieronder
aangegeven. Tip: op uw persoonlijke afvalkalender staan ook de
juiste ophaaldagen.
HUISVUIL
In de wijken Oerle, Habraken,
De Kelen, Buitengebied en De
Run verschuift de ophaaldienst
naar zaterdag 28 april. Dit betreft in Oerle, Habraken en De
Kelen de ophaaldienst voor
GFT+E en PMD en in het Buitengebied en De Run de ophaaldienst voor GFT+E, PMD
en restafval.

OUD PAPIER
De ophaaldienst verschuift naar
vrijdag 4 mei in het gebied De
Polders (gedeeltelijk).

Let op: de groene en grijze container en PMD-zakken moeten
op die zaterdag om 07.30 uur
buiten staan.

Het gemeentehuis is op
Koningsdag (27 april) gesloten.
Contract met nieuwe vervoerder

Aanvragen leerlingenvervoer
schooljaar 2018-2019
Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer?
Dan kunt u vanaf nu uw aanvraag voor het schooljaar 2018-2019
indienen. De Van Gerwen Groep B.V. voert het leerlingenvervoer
tot en met schooljaar 2021-2022 uit.
Op www.veldhoven.nl/leerlingenvervoer vindt u het aanvraagformulier. U kunt dit formulier invullen met of zonder DigiD. Het aanvraagformulier kunt u ook ophalen bij de receptie van het gemeentehuis. Wilt u indien mogelijk de aanvraag indienen vóór 1 juni?
We kunnen dan tijdig voor aanvang van het nieuwe schooljaar een
beslissing nemen.
Als u al een beschikking heeft voor komend schooljaar (bijvoorbeeld bij een beschikking over meerdere schooljaren) hoeft u geen
aanvraag meer in te vullen.

Om 19.40 uur start een gezamenlijke stille tocht vanaf de
kiosk aan de Plaatse naar het
Klokmonument aan de Kleine
Dreef. U kunt samen meelopen met leden van het college
van burgemeester en wethouders, de werkgroep Herdenkingen Veldhoven, leden van
het Gilde H. Caecilia, leden
van het Veldhovens Muziekkorps en leden van de Scouting St. Stanislaus Kostka.

PROGRAMMA HERDENKING
Het programma bij het Klokmonument begint om 19.50 uur.
Na een woord van welkom, het
‘Taptoe-Signaal’ en het luiden
van de klok worden twee minuten stilte in acht genomen.
Daarna speelt het Veldhovens
Muziekkorps het Wilhelmus
en houdt de burgemeester een
toespraak. Vervolgens dragen
kinderen van een Veldhovense
basisschool gedichten voor en

wordt de World Peace Flame
aangeleverd voor het ontsteken
van de fakkel.

NIEUWE VERVOERDER
Het contract met de huidige vervoerder Connexxion loopt af en
kan niet meer worden verlengd. Er is daarom een aanbesteding gehouden voor de uitvoering van het leerlingenvervoer met ingang
van schooljaar 2018-2019. Op basis hiervan is het leerlingenvervoer tot en met schooljaar 2021-2022 gegund aan de Van Gerwen
Groep B.V.

Een leerling van het Sondervick
College brengt een gedicht ten
gehore en er klinkt koraalmuziek. Het gilde neigt onder tromgeroffel de Gildevlag. Ten slotte
leggen verschillende organisaties
een krans of bloemstuk. Zij worden bijgestaan door leden van de
Scouting St. Stanislaus Kostka.

KOMT U OOK?
Wij ontmoeten u en vooral de jeugd graag op vrijdag
4 mei 2018 om 19.40 uur bij de kiosk aan De Plaatse
voor de gezamenlijke tocht naar het Klokmonument. De
herdenking bij het Klokmonument aan de Kleine Dreef
start om 19.50 uur. U bent van harte welkom!
MEER INFORMATIE
U vindt meer informatie over de Dodenherdenking in Veldhoven
op https://www.veldhoven.nl/herdenkingen.

Directeur Marco van Gerwen en burgemeester Letty Demmers ondertekenen de
contracten voor het leerlingenvervoer
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Biologische bestrijding processierupsen
Het is weer voorjaar en met de bladvorming aan eikenbomen begint ook de eikenprocessierups zich
te ontwikkelen. Sinds 2010 bestrijden we dit lastige diertje preventief met biologische middelen.
Dat doen we vroeg in het seizoen, als de jonge rupsen nog geen brandharen hebben ontwikkeld.
De biologische bestrijding van
de processierups werkt prima.
Dat is de afgelopen jaren wel
gebleken. Ook dit jaar kiezen
we in Veldhoven voor deze bestrijdingsvorm en gaan we de
eikenbomen in het openbaar
gebied benevelen. In totaal
behandelen we zo ruim 2.400
bomen, variërend van 5 tot 30
meter hoogte.

WERKWIJZE
In de eerste of tweede week van
mei, afhankelijk van de bladvorming, gaan medewerkers
van een gespecialiseerd bedrijf
de bomen behandelen met een
biologisch bacteriënpreparaat.
Dat wordt verneveld met behulp van een bomennevelspuit.
Het bedrijf beschikt over een
geldige spuitlicentie en de juiste
instructies. De werkzaamheden
kunnen ‘s morgens om 6.00

uur starten en doorgaan tot in
de nacht. De nevelspuitwagen
is onder andere voorzien van
een elektrische vloeistofklep.
Deze zorgt voor ogenblikkelijke
afsluiting, bijvoorbeeld bij naderende passanten. Een camera
en een glazen dak bieden zicht
op het werk, daarbij in de nacht
geholpen door krachtige schijnwerpers. Uiteraard worden de
juiste verkeersmaatregelen genomen.

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.
INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING

OMGEVINGSZAKEN
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer
Ingediend
Adres
Voor
OV2018-0105

11-04-2018 Pleintjes 201

plaatsen gevelreclame

OV2018-0106

11-04-2018 Stee 15

plaatsen dakkapel

OV2018-0107

12-04-2018 Amfora 2

bouwen woning

OV2018-0109

14-04-2018 Zittard 38

bouwen erker

OV2018-0110

16-04-2018 Kerkakkerstraat 37

vergroten woonhuis
achterzijde

OV2018-0111

16-04-2018 Boswegje 4

wijzigen bestemming
plan naar wonen

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

Verzonden
Adres
aan aanvrager

Voor

Verleend/
geweigerd

OV2018-0053 13-04-2018

Taaghof 12

uitbreiden woning verleend
achterzijde

OV2018-0058 17-04-2018

Dolium 16

bouwen woning

verleend

OV2018-0102 17-04-2018

Peter Zuidlaan aanleggen twee
40
padelbanen

verleend

OV2018-0108 17-04-2018

Sint Janstraat 9 bouwen woning

verleend

Zaaknummer

Verzonden aan
vergunninghouder

Adres

Voor

OV2018-0026

16-04-2018

Sint Janstraat 9

bouwen woning

INSCHRIJVING RNI
BESLUIT TOT OPNAME GEGEVENS OVER HET VERTREK
Burgemeester en wethouders hebben besloten om over te gaan tot opname van
gegevens over het vertrek van onderstaande personen. Deze personen zijn per
de hieronder aangegeven datum opgenomen in het register niet-ingezetenen en
zijn vanaf die datum niet meer als ingezetene ingeschreven in de basisregistratie
personen.
Naam en voorletters

Geboortedatum

Uitschrijfdatum

Vertrek naar

Fisser, G.B.

31-05-1967

20-03-2018

onbekend

Kondraciuk, W.W.

26-01-1984

03-04-2018

onbekend

Kondraciuk, D.K.

22-06-2017

03-04-2018

onbekend

Leyten, T.F.J.G.

04-05-1999

03-04-2018

onbekend

TER INZAGE
Vaststellen concept ontwerpplan herinrichting Mariaplein
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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

