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Belevingstuin Zeelst

ÉÉN voor RSZK en Wijkplatform Zeelst
Zaterdag 6 mei is de belevingstuin achter huize Sele in Zeelst officieel geopend. Tijdens de opening
kregen de initiatiefnemers RSZK en Wijkplatform Zeelst als waardering voor hun inzet de één van
Veldhoven uitgereikt. Lieke Lauwers van RSZK en de bestuursleden Rinus van Dinter en Leo Loijen
van het Wijkplatform Zeelst mochten deze één in ontvangst nemen uit handen van wethouder Mariënne van Dongen-Lamers en Daniëlle van Poppel.
Wethouder Mariënne van Don
gen is vol lof over het initiatief:
“Wat een prachtige samenwer
king tussen de professionals van
RSZK en het wijkplatform Zeelst!
Een belevingstuin waar alle inwo
ners van Zeelst van jong tot oud
elkaar kunnen ontmoeten.” De
tuin biedt mogelijkheden voor
nieuwe verbindende initiatieven
rondom bijvoorbeeld scholieren,
nieuwkomers en ouderen.
SUBSIDIE VOOR DE
BELEVINGSTUIN
Omdat het initiatief voor de bele
vingstuin bijdraagt aan een vitale

samenleving heeft de gemeente
Veldhoven eenmalig subsidie be
schikbaar gesteld. Deze subsidie
is bedoeld voor initiatieven die
‘experimenteren’ en met lef een
niet voor de hand liggende sa
menwerking zoeken. In dit geval
hebben RSZK en Wijkplatform
Zeelst elkaar gevonden. Met een
extra bijdrage van ouderenfond
sen als Fonds Ab Laane, Natio
naal Ouderenfonds, Stichting
R.C. Maagdenhuis en Stichting
Brentano’s steun des ouderdoms
is een prachtige belevingstuin
gerealiseerd.

De belevingstuin is een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Zeelst – foto: 1695Media

WAARDERING MET DE ÉÉN
VAN VELDHOVEN
Om de waardering voor het
initiatief en de getoonde lef
kracht bij te zetten, ontvan
gen de initiatiefnemers een één
van Veldhoven uit handen van
kunstenares Daniëlle van Pop
pel van Severinus. Lieke Lau
wers van RSZK maakt naast een
woordje van dank van de ge
legenheid gebruik om een op
roep te doen aan iedereen die
het leuk vindt om een handje
mee te helpen. “Wanneer het
je leuk lijkt om te komen kijken
of mee te helpen in de tuin,
dan ben je welkom!”
DE ÉÉN
Daniëlle van Poppel,
is verbonden aan Se
verinus en is daar vaak te
vinden in het atelier. Ze
vindt de belevings
tuin prachtig. “Ik
vind de tuin erg
mooi, zeker als het
hier over een aantal
weken vol staat met
bloemen en planten. Zelf vind
ik het ook erg leuk om te tui
nieren. Thuis plant ik ieder jaar
met veel plezier alle bloemen en

Aanleg PWA-kinderboerderij
start in mei
Deze maand start de aanleg van de kinderboerderij nabij de Kempen Campus. Naar verwachting kan
de Prins Willem-Alexanderschool de kinderboerderij vanaf schooljaar 2017/2018 in gebruik nemen.
De Prins Willem-Alexander
school verzorgt vanaf schooljaar
2016/2017 haar onderwijs van
uit de Kempen Campus. Ver
huizing van de kinderboerderij
naar de Kempen Campus werd
nog even uitgesteld omdat het
terrein nog moest worden inge
richt. De PWA-school maakt op
dit moment nog gebruik van de
‘oude’ kinderboerderij aan de
Blaarthemseweg.
WERKZAAMHEDEN
Op dit moment is een bedrijf
bezig met de buitenruimte van
de kinderboerderij. Men werkt
aan het verbeteren van de on
dergrond, het aanleggen van
paden, het planten van groen
en het plaatsen van hekwerken.
In juni start aannemer Groenen
met de opbouw van de gebou
wen. Naar verwachting zijn
deze in augustus klaar en kan de
PWA-school de kinderboerderij
vanaf het nieuwe schooljaar ge

bruiken. Ook leerlingen van het
Sondervick College helpen mee.
Zij maken vier hooiruiven voor
de dierenweide.

verblijf (konijnen, kippen). De
school gebruikt de kinderboer
derij voor de lessen tuinbouw
en dierenverzorging.

KINDERBOERDERIJ
De kinderboerderij van de
PWA-school bestaat uit een die
renweide, moestuin, eenvoudig
lesgebouw, stal en kleindieren

Met ingang van het nieuwe
schooljaar is het terrein van de
kinderboerderij gedurende de
lestijden openbaar toegankelijk.

Kunstenares Daniëlle van Poppel heeft met wethouder Mariënne van Dongen
de één van Veldhoven uitgereikt aan Lieke Lauwers - foto: 1695Media

plantjes.” Met een aanstekelijke
glimlach reikt zij haar één van
Veldhoven uit aan de initia
tiefnemers van de belevings
tuin. De één is beschilderd
met zonnebloemen, want
dat geeft Daniëlle een warm
en fijn gevoel. Daniëlle werkt
ondertussen al bijna twintig
jaar op het atelier van
Severinus. “Ik maak
tekeningen, krijtteke
ningen en schilderijen.

Het leukst vind ik kleien en lino
snede.”

Ken of ben jij
iemand die de
ÉÉN van Veldhoven
dik verdient?
Nomineer per mail:
gemeente@veldhoven.nl
onder vermelding van:
‘Nominatie één’

Het project één van Veldhoven is begonnen als een samenwerking tussen
Cordaad, Kringloop De Kempen, SWOVE, De Nieuwe Band, Severinus en
gemeente Veldhoven. Het doel is om projecten, organisaties en mensen die
iets extra’s doen voor kwetsbare mensen, in het zonnetje zetten door ze de
prijs ‘één van Veldhoven’ uit te reiken.

Wijziging afvalinzameling en
oud papier Hemelvaartsdag
Op donderdag 25 mei – Hemelvaartsdag – wordt er geen huisvuil
en oud papier opgehaald. De ophaaldiensten verschuiven zoals
aangegeven.
HUISVUIL
In de wijken Zeelst en Meerveldhoven verschuift de ophaaldienst
(GFT+E en PMD) naar zaterdag 27 mei. Let op: de groene contai
ner en PMD-zakken moeten op die zaterdag om 07.30 uur buiten
staan.
OUD PAPIER
De ophaaldienst verschuift naar donderdag 18 mei in het gebied
Pegbroeken.

Militaire oefening
Van 22 mei 2017 tot en met 24 mei 2017 vindt er een militaire oefening plaats in en rond onze gemeente.
De oefening wordt gehouden
in het kader van training voor
infanteristen van de Koninklijke
Landmacht. Praktisch gezien
houdt dit in dat de militairen
zich verplaatsen in militaire
wielvoertuigen. Dit gebeurt op
bestaande wegen en paden.
SCHADE?
Als er door een oefening schade

is ontstaan dan kunt u dit mel
den. Vermeld de militaire een
heid zoals: kenteken voertuig,
datum en tijd, plaats en soort
schade aan:
Sectie Claims
Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Tel. 030-21 80 444
E-mail: JVDclaims@mindef.nl
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Kick-off Maatschappelijke
Participatie geslaagd en drukbezocht

Veldhoven praat over
positieve gezondheid

Jaarlijkse open dag waterschap

Op reis naar de Dommel
Zondag 21 mei van 11.00 tot 17.00 uur organiseert Waterschap De
Dommel de publieksdag ‘Zondag Waterdag’. Dit jaar bij de rioolwaterzuivering aan de Van Oldenbarneveltlaan in Eindhoven. Hier
wordt het water van heel Eindhoven en omgeving gezuiverd, dus
ook het rioolwater van Veldhoven.
Onder het motto ‘Op reis naar
De Dommel’ kunnen bezoekers
met eigen ogen zien waar het
vieze rioolwater blijft en ontdek
ken wat er leeft in beek en sloot.
Het wordt een spetterende en
leerzame dag met onder andere
wandelingen langs de Dommel,
persoonlijk advies voor een kli
maatvriendelijke tuin en water
spellen voor kinderen. Ook zijn
er informatiestands en worden
er films vertoond. Zondag Wa

Op 8 mei was theater De Schalm het toneel voor de kick-off Maatschappelijke Participatie.
Bijna 300 inwoners, vrijwilligers, organisaties, ondernemers en gemeenteambtenaren spraken over
het mee kunnen en mee willen doen aan de samenleving. Centraal stond het relatief nieuwe concept ‘positieve gezondheid’. Vandaar het motto van de kick-off: Gezondheid verbindt.

In gesprek over meedoen in de foyer van De Schalm.

INNOVATIE,
INSPIRATIE EN CREATIVITEIT
Veldhoven wil met lef activi
teiten ontplooien om de uit
dagingen van de toekomst het
hoofd te bieden. Hoe typerend
voor deze kick-off! Dagvoorzit
ter Ralf Fleuren haalde op een
innovatieve wijze via smartpho
nes input op uit de zaal en ging
aan de hand daarvan de dis
cussie met de deelnemers aan.
Prof. Dr. Nico van Meeteren
inspireerde met zijn vernieu
wende blik op gezondheid
en ‘ziektezorg’. “We moe
ten leren leven met chaos.
Niet in een geordende zorg
context, maar juist daarbuiten,
midden in de samenleving.
Technologie ondersteunt daarin
onze persoonlijke mogelijk
heden.” Muzikale creativiteit
kwam onder andere van de dj
van de Severinus en van een
accordeonist. De creatieve ver

Deelnemers kunnen meepraten via hun smartphone

slaglegging is niet alleen een
foto- en filmverslag, maar ook
een verslag door tekenaars en
vloggers van Veldhoven. Het

–P
 rof. Dr. Nico van Meeteren

AANMELDEN VERVOLGBIJEENKOMST
Voor een goede organisatie van deze bijeenkomsten willen
we graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen.
Neem gerust iemand mee, iedereen is welkom! U kunt zich aan
melden via www.veldhoven.nl/maatschappelijke-participatie.

resultaat ziet u binnenkort op
de Facebookpagina van de ge
meente Veldhoven.
VERVOLG
Meepraten, meedenken en
meedoen! Dat stopt niet na de
kick-off. Integendeel, nu begint
het pas. Daarom vragen we
u om in een open en enthou
siaste sfeer de thema’s van de
kick-off verder met elkaar uit te
diepen. We nodigen u namens
wethouders Hans van de Looij
en Mariënne van Dongen dan
ook graag uit op maandag 29
mei of donderdag 15 juni 2017
van 19.00 tot 21.30 uur.

Meer informatie vindt u op
www.zondagwaterdag.nl.

Milieuvriendelijke bestrijding
van plantenetende insecten

Foto: Tom Sieprath

Zodra uw tuinplanten groeien en bloeien duiken ook de slakken,
bladluizen, leliehaantjes en andere plantenetende insecten weer
op. Vogels kunnen meehelpen met milieuvriendelijke bestrijding.
Maak uw tuin dus aantrekkelijk voor vogels. Dan is chemische
bestrijding niet nodig. Zo blijft ook het oppervlakte- en grondwater schoon.
Grond- en oppervlaktewater,
dus ook het water onder uw
tuin, wordt vroeg of laat ver
werkt tot drinkwater. Het is dus
zaak om al dat water zo schoon
mogelijk te houden. U kunt een
handje meehelpen door in uw
tuin geen chemische middelen te
gebruiken tegen deze beestjes.
Vogels zijn prima insectenbestrij
ders. Meesjes eten de bladluizen
van uw rozen. Merels zijn dol op
slakken; dat is weer goed nieuws
voor uw hosta’s.

“We moeten leren leven met chaos. Niet in een geordende zorgcontext, maar juist daarbuiten, midden in de samenleving. Technologie
ondersteunt daarin onze persoonlijke mogelijkheden.”


In het concept ‘positieve ge
zondheid’ staat de mens cen
traal en niet de ziekte. Er wordt
gekeken naar de mogelijkheden
en talenten waarover een per
soon wél beschikt. En daarmee
de mogelijkheden om mee te
kunnen en willen doen. Aan
de hand van thema’s is op dit
concept ingegaan. Verspreid in
groepjes zijn de bijna 300 deel
nemers met elkaar in gesprek
gegaan over de thema’s wo
nen, werken en dagbesteding,
ontmoeten, ontspannen, leren
en ontwikkelen, verplaatsen en
vervoer, zorgen, ondersteuning
en mantelzorg, inkomen en fi
nanciën, en gezondheid.

terdag sluit aan bij de landelijke
Week van Ons Water.

TIPS
Hang nestkasten voor ver
schillende vogelsoorten op.
Zo lokt u vogels naar uw tuin.
Leg jute zakken of rabarber
bladeren op de grond. Slak
ken kruipen eronder en daar
na kunt u ze verwijderen.
Kikkers en padden zijn dol op
kevers. Een vijver met rondom
bloeiende planten trekt hen
aan.
Bespuit uw lelies met een ex
tract van salie en eikenschors.
De etherische oliën van de sa
lie en de eik maskeren de le
liegeur waardoor de lelie

haantjes vertrekken. Opnieuw
aanbrengen als de haantjes
terugkomen.
SCHOON WATER VOOR
BRABANT
Initiatiefnemers van het project
‘Schoon Water voor Brabant’
zijn Provincie Noord-Brabant,
Brabant Water, ZLTO, stichting
Duinboeren en de Brabantse wa
terschappen. Ook de gemeente
Veldhoven is een Schoon Wa
ter gemeente en neemt actief
deel aan het project. Veldhoven
gebruikt al enkele jaren geen
chemische bestrijdingsmiddelen
meer in het onderhoud van het
openbaar groen. Kijk ook eens
op www.schoon-water.nl.

Het gemeentehuis is donderdag 25
mei (Hemelvaart) en de dag daarna,
vrijdag 26 mei, gesloten.
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Grafveld vroege middeleeuwen ontdekt

Volg opgravingen Huysackers via webcam
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Roskam is een bijzondere vondst gedaan. Op de plek waar
de woonwijk Huysackers komt, is een goed bewaard grafveld uit de vroege middeleeuwen aangetroffen. Archeologen en specialisten en studenten van de Universiteit Leiden graven dit grafveld op
van 17 tot 27 mei. Belangstellenden kunnen de werkzaamheden online volgen.
Het grafveld bestaat uit 21 be
gravingen, aangelegd op een
(voormalig) erf van een Mero
vingische boerderij. Het dateert
uit de periode van circa 450 tot
725, de Merovingische tijd ge
noemd. Ter plaatse zijn waar
schijnlijk twee generaties van
dezelfde familie begraven. De
overledenen kregen vaak bij
zondere grafgiften mee. Man

nen kregen bijvoorbeeld krij
geruitrustingen met zwaarden,
een lans en een schild mee.
Vrouwen en kinderen werden
regelmatig begraven met fraaie
kralensnoeren, mantelspelden
en hangers, ingelegd met half
edelsteen.
KIJK MEE VIA DE WEBCAM
Rondom het grafveld staat een

hek en er is 24 uurs camerabe
waking aanwezig. Op de be
wakingscamera is een webcam
geïnstalleerd, waardoor het
voor iedereen mogelijk is om
online alle werkzaamheden te
kunnen volgen. Kijk daarvoor
op https://www.veldhoven.nl/
opgravingen-grafveld.
Hier
wordt ook een blog bijgehou
den.

RONDLEIDINGEN
Een à twee keer per week ge
ven de archeologen een rond
leiding, de eerste start vrijdagmiddag 19 mei om 15.00
uur. De volgende rondleidin
gen worden aangegeven op

de blog. Het grafveld ligt direct
ten noorden van de Roskam (de
verbindingsweg tussen Sonder
vick en Zittard). De opgraving
bevindt zich wat meer aan de
kant van Zittard.

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

BESTEMMINGSPLANNEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

Ingediend

Adres

Voor

OV2017-0136

02-05-2017 Wikkebeek 16

aanbouw garage/berging

OV2017-0137

03-05-2017 Middelhei 87

aanbouw veranda

OV2017-0138

03-05-2017 Dorpstraat 88

bouwen 28 appartementen

OV2017-0139

07-05-2017 De Glazenmaker 50 bouwen overkapping

RECTIFICATIE
In de publicatie van 26 april 2017 is een verkeerd adres vermeld. Het betreft onder
staande aanvraag. Het juiste adres is hieronder vermeld.
Zaaknummer

Ingediend

Adres

OV2017-0130

18-04-2017 Kruisstraat 126

Voor
bouwen opslaghal

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN ‘ZEELST PETER ZUIDLAAN’
Het bestemmingsplan voorziet in een aangepaste situering van het aanwezige aan
nemersbedrijf en vestiging van een tweede bedrijf.
ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN ‘WEIJERSEWEG 7’
Het bestemmingsplan voorziet in een vormverandering van het agrarisch bouwvlak,
zodat de oprichting van een nieuwe stal tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast
zal de woning Hoogeloonsedijk 34 worden aangeduid als ‘plattelandswoning’.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘VELDHOVEN-NOORD,
HERZIENING MEERSTRAAT/HERTGANG’
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van vijf appartementengebouwen aan
de Hertgang/Meerstraat’.

OMGEVINGSZAKEN
BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

INGEDIENDE AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Waalre de volgende aan
vraag voor een omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure heeft
ontvangen. De aanvraag heeft gedeeltelijk betrekking op Veldhovens grondgebied.
De aanvraag ligt ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Waalre. U kunt
een afspraak maken via telefoonnummer 040 – 2282500 om deze te bekijken. U
kunt nog geen bezwaar indienen op deze aanvraag, maar slechts reageren. Het
indienen van bezwaren is mogelijk nadat het college van de gemeente Waalre een
besluit op de aanvraag heeft genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd.
Zaaknummer

OV 2017.048

Ingediend

Adres

Voor

Dommeldal Oost en Dommeldal
07-04-2017 Oost-West (omgeving de Hogt)
Kadastraal o.a. Veldhoven B, 2922

BESTEMMINGSPLANNEN
ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN ‘WILDWAL ONG.’
Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van twee woningen.

DE WEKELIJKSE NIEUWSRUBRIEK VAN

FOTOGRAFIE:	gemeente Veldhoven en/of Martily Media
(tenzij anders vermeld)
WEBSITE:
www.veldhoven.nl
E-MAIL:
gemeente@veldhoven.nl
POSTADRES:
Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven
BEZOEKADRES:
Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven
TELEFOON:
vanuit Nederland: 14 040 (algemeen)
vanuit buitenland: +31 40 25 84 411

aanleggen
fietspaden
en bouwen
2 bruggen

Verzonden
aan aanvrager

Adres

Voor

Verleend/
geweigerd

OV2017-0024 04-05-2017

Evestraat 29

verbouwen
woning

verleend

OV2017-0060 05-05-2017

Kleine Dreef 4 herbouwen
opstallen

verleend

OV2017-0079 01-05-2017

KapelstraatNoord 76

OV2017-0086 05-05-2017

Peppelbeek 50 uitbreiden keuken

OV2017-0106 05-05-2017

Tongelreep 39 plaatsen schutting verleend

renovatie en
verleend
aanpassing monu
mentale woning
(Trapjeshuys)
verleend

MILIEUZAKEN
ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in combinatie met het bestem
mingsplan ‘Veldhoven-Noord, herziening Meerstraat-Hertgang’ van plan zijn een
hogere geluids¬belasting (als bedoeld in de Wet geluidhinder) toe te staan voor het
bouwen van 5 appartementengebouwen aan de Meerstraat-Hertgang.

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 af
spraak via telefoonnummer 14 040. Geef hierbij duidelijk aan welk
loket u wilt bereiken.

WWW.VELDHOVEN.NL

