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Gemeentenieuws
Inzamelactie afgedankte elektrische apparaten

Steun basisschoolleerlingen
tijdens de E-waste Race
Leerlingen van St. Jan Baptist en Dick Bruna doen mee aan de Ewaste Race; een wedstrijd tussen tien groepen van basisscholen
in Brabant en Limburg. Zij nemen het tegen elkaar op in een race
om zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten (in het Engels ‘E-waste’) in te zamelen voor recycling. De race loopt van 21
mei t/m 15 juni 2018.
Door mee te doen aan de wedstrijd leren de kinderen dat Ewaste niet in het restafval thuishoort. Zo maakt de E-waste
race het inzamelen van elektrische apparaten leuk, leerzaam
en gemakkelijk! De kinderen
hebben vier weken de tijd om
zoveel mogelijk apparaten in te
zamelen en uw steun kunnen
ze daarbij goed gebruiken. De
groep die het meeste inzamelt,
wint namelijk een leuke schoolreis naar de Ontdekfabriek in
Eindhoven.
HELP MEE EN MELD UW
E-WASTE AAN!
Heeft u nog afgedankte Ewaste liggen? Alle apparaten
waar een stekker aan zit of die
werken op batterijen kunt u inleveren. Denk aan haardrogers,
stijltangen, dvd-spelers, scheerapparaten, mobiele telefoons,
enzovoort. Zo werkt het:
Meld vanaf 21 mei uw afgedankte elektrische apparaten

aan op www.ewasterace.nl.
Op een vooraf afgesproken
tijd halen de kinderen deze
apparaten bij u thuis op.
Op www.ewasterace.nl worden de scores van de deelnemende scholen bijgehouden.
WAT GEBEURT ER MET DE
APPARATEN?
De per school ingezamelde apparaten worden opgehaald en
daarna gesorteerd door mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. De grondstoffen die erin
zitten, worden veilig en efficiënt uit de apparaten gehaald en
gerecycled of opgeslagen. Denk
aan ijzer, koper en kunststoffen
die opnieuw gebruikt kunnen
worden. Maar ook schadelijke
CFK’s worden veilig verwijderd
zonder het milieu te belasten.
Zo voorkomen we ook dat Ewaste in ontwikkelingslanden
terecht komen waar geen regels
zijn voor gezondheids- en mi
lieuomstandigheden.

DEELNEMENDE SCHOLEN
De E-waste Race is een initiatief
van Weee Nederland en de gemeenten Peel en Maas, Venray,
Horst aan de Maas en Veldhoven. De scholen die meedoen
zijn: Brede School St. Jan Baptist
en OBS Dick Bruna (beide uit
Veldhoven), OBS Nieuweschool
en BS De Groenling (beide uit
Panningen), OBS De School
(Maasbree), Basisschool De
Kroevert (Kronenberg), Openbare Jenaplan basisschool De
Krullevaar (Sevenum), Openbare basisschool De Samensprong
(Grubbenvorst), BS de Lier
(Merselo) en BS de Meulebeek
(Oostrum).

Het gemeentehuis is maandag 21 mei
(Tweede Pinksterdag) gesloten.

Wijziging afvalinzameling
Pinksteren

Maandag 21 mei – tweede Pinksterdag – wordt geen huisvuil opgehaald. De ophaaldienst verschuift zoals hieronder aangegeven.
Tip: op uw persoonlijke afvalkalender staan ook de juiste ophaaldagen.
In de wijken ’t Look, Cobbeek/
Centrum en d’Ekker verschuift
de ophaaldienst (GFT+E en
PMD) naar zaterdag 19 mei.

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

Rijbewijs vervangen?
Maak een afspraak!

Militaire oefeningen
Van 22 t/m 25 mei 2018 bezoeken militairen scholen. Ze vertellen over hun leven als militair en zijn
vergezeld van militaire wielvoertuigen.
De oefeningen worden gehouden in het kader van de
opleiding en training van infanteristen bij de Koninklijke
Landmacht. Praktisch gezien
houdt dit in dat de militairen
zich verplaatsen per voet en in
wielvoertuigen. Dit gebeurt op
bestaande wegen en paden.

Aan het scholenbezoek nemen
in totaal 54 personen en 20 militaire wielvoertuigen deel.
SCHADE?
Als er door een oefening schade
is ontstaan dan kunt u dit melden. Vermeld de militaire eenheid zoals: kenteken voertuig,
datum en tijd, plaats, soort

schade aan:
Sectie Claims
Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoonnummer:
030-21 80 444
E-mail:
JVDclaims@mindef.nl
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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
OV2018-0130

03-05-2018 De Plank 86

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)
Zaaknummer

aanpassen interne
ruimte
plaatsen dakkapellen

Adres

Voor

OV2017-0313 Dorpstraat 25 verbouwen rijksmonument en
realiseren parkeerkelder

OV2018-0131

03-05-2018 Bolhei 42

OV2018-0132

03-05-2018 17 Septemberstraat 36 nokverhoging
bestaande zolder

OV2018-0133

03-05-2018 Kleine Dreef 17

plaatsen zonnecollector

Zaaknummer

OV2018-0134

03-05-2018 Sondervick 82

aanbouw achterzijde
woning

OV2018-0026 30-04-2018

OV2018-0135

04-05-2018 Heike 11

bouwen carport

OV2018-0136

04-05-2018 Dolium 12

bouwen woning

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer
Adres
Voor
Nieuwe uiterste beslisdatum
OV2018-0066 Scheldehof 4

verhuren kamers

15-06-2018

Verleend/
geweigerd
verleend

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING
Verzonden aan
vergunninghouder

Adres

Voor

Sint Jansstraat 9

bouwen woonhuis

MELDING UITWEG
Zaaknummer

Verzonden
aan melder

Adres

Geaccepteerd/
geweigerd

18.68429

03-05-2018

Hoogstraat 73

geaccepteerd

VERKEERSBESLUITEN

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

Verzonden
aan aanvrager

Adres

Voor

Verleend/
geweigerd

OV2018-0090 07-05-2018

Nieuwe
Kerkstraat 35

realiseren
aanbouw

verleend

OV2018-0125 07-05-2018

Meent 83

realiseren
lunchroom

verleend
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 erkeersbesluit ‘Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de
V
Galgenberg’.
Verkeersbesluit ‘Aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de
Lepelkesweg’.
Verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische
voertuigen aan de Heibocht’.
Verkeersbesluit ‘Instellen eenrichtingsverkeer in een gedeelte van de Toterfout’.
Het ontwerp verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van
elektrische voertuigen aan de Dommelshei’ is ingetrokken.

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

