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Gemeentenieuws
Wethouders aan het
woord over glasinzameling
Sinds 14 mei hebben we in Veldhoven een nieuw college van B en W. Twee wethouders krijgen in
hun takenpakket te maken met glasinzameling.
Wethouder Jeroen Rooijakkers
gaat zich de komende vier jaar
bezighouden met het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente, hij zegt het als volgt:
“Glas scheiden is gemakkelijker
dan ooit. Maar het is vooral belangrijk voor het milieu. De productie van gerecycled glas bespaart energie, betekent minder
CO2-uitstoot en zorgt voor minder verpakkingsafval. Door glas
te recyclen hoeven we minder
zand, soda en kalk te gebruiken;
dat zijn de primaire grondstoffen voor glas. Wie zijn glas naar
de glasbak of de milieustraat
brengt, levert daarmee een positieve bijdrage aan een beter
milieu en de toekomst van onze
planeet.”
Wethouder Hans van de Looij
heeft ook met glasinzameling te
maken, vanuit zijn portefeuille
Beheer Openbare Ruimte. We
vroegen ook hem wat hij hierbij belangrijk vindt en hij vertelt:
“Zo’n 84% van het oude glas
wordt inmiddels gerecycled. Dat
is mooi, maar zo’n 16% dus nog
niet. En dat is jammer. Zowel
voor het milieu als qua kosten.
Als we daar met een kleine inspanning verbetering in kunnen
krijgen, dan moeten we dat gewoon doen. Onze afvalinzamelaar vindt regelmatig vensterglas
of zelfs complete kozijnen, ovenschalen, kapotte glazen, viskom-

In de periode van 4 juni tot en met 10 juni 2018 vinden verschillende militaire oefeningen plaats in en rond onze gemeente.
De oefeningen worden gehouden in het kader van de opleiding
tot Militaire Verkenner bij de Koninklijke Landmacht en Luchtmobiele Soldaat van de Luchtmobiele Brigade. Praktisch gezien houdt
dit in dat de militairen verkenningsopdrachten moeten uitvoeren,
zowel met wielvoertuigen als te voet, overdag en bij duisternis.
De militairen verplaatsen zich op bestaande wegen en paden. Het
doorgaand verkeer wordt hierbij niet gehinderd.
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

Nieuwsgierig naar de tas op deze foto? Lees dan de themapagina Glasnieuws!

men en dergelijke naast de glasbak. Het resultaat is een slordig
en - door scherpe glasscherven
- onveilig straatbeeld. Breng dat
soort glas alstublieft naar de Milieustraat, waar ze ervoor zorgen
dat ook dit glas wordt gerecycled. Een beter milieu? Dat begint vaak echt bij jezelf.”
Beide wethouders zijn het erover eens: glas is een bijzonder
product omdat het eindeloos
gerecycled kan worden. En als

het kán, dan moeten we het
ook doén. Glas goed op kleur en
kwaliteit scheiden is niet moeilijk. Gebruik de gratis glastas
voor glazen flessen en potten en
breng andere glassoorten voor
recycling naar de milieustraat. U
doet toch ook mee?
Meer over veertig jaar glasbak in
Nederland, over de gratis glastas
voor u en nog veel meer leest u
in de themapagina, verderop in
deze editie!

Sinds de nieuwe inzamelmethode per 1 oktober 2015 zijn inwoners van Veldhoven meer glas in de glasbak gaan doen. In
2017 zamelden we 19,6 kilo glas per inwoner in. Toch bevat
het restafval nog ongeveer 5 kilo verschillende soorten glas
per inwoner. Zonde, want al het glas is voor 100% recyclebaar.

Afgedankte elektrische apparaten? Lever ze in!

Steun basisschoolleerlingen
tijdens de E-waste Race
Leerlingen van St. Jan Baptist en Dick Bruna doen mee aan de E-waste Race. Zij hebben nog tot en
met 15 juni 2018 om zoveel mogelijk afgedankte elektrische apparaten (in het Engels ‘E-waste’) in te
zamelen voor recycling.
MELD UW E-WASTE SNEL AAN!
Heeft u nog afgedankte E-waste
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 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.
De kinderen mogen tot en met
15 juni apparaten inzamelen.
Meld u dus op tijd!

Militaire oefeningen

WAT GEBEURT MET DE
OPGEHAALDE E-WASTE
Na afloop van de E-waste Race
haalt Kringloopwinkel De Kempen alle apparaten op. De goed
werkende apparaten worden
dan verkocht in de kringloopwinkel, de overige apparaten
worden gerecycled.
NA 15 JUNI? NAAR DE
KRINGLOOP!
Ook na afloop van de E-waste
race is het goed om uw afgedankte elektrische apparaten in
te leveren voor hergebruik of
recycling. Dat kan bijvoorbeeld
bij Kringloopwinkel De Kempen.
Het opnieuw verkopen van nog
bruikbare apparaten is immers
beter voor het milieu dan het

verwerken van de onderdelen
voor recycling.
WAT IS DE E-WASTE RACE
De E-waste Race is een wedstrijd
tussen groepen basisschoolleerlingen van 10 scholen in Brabant
en Limburg. De groep die het
meeste inzamelt en daarmee de
meeste punten verdient, wint
een leuke schoolreis naar de Ontdekfabriek in Eindhoven. Helpt u
de kinderen van St. Jan Baptist
of Dick Bruna om de wedstrijd te
winnen? Bedankt daarvoor!

Foto: De Stentor

Rijbewijs vervangen?
Maak een afspraak!
Maak op tijd een afspraak

Vakantie: denk aan geldig
reisdocument
Gaat u met vakantie naar het buitenland? Controleer op tijd of uw
reisdocument nog geldig is.
Maak snel een afspraak als u uw paspoort of identiteitskaart nog
moet vernieuwen. Vanwege de verwachte drukte stelt de gemeente extra afspraaktijden open. Kijk op www.veldhoven.nl/afspraak/
of bel ons via telefoonnummer 14 040.
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Portefeuilleverdeling
college van burgemeester
en wethouders bekend

Stel uw mobiel in voor NL-alert

Weet wat je moet doen
bij een noodsituatie

Wat gaat het nieuwe college van B en W voor u doen? U kunt het uitgebreid lezen in het coalitie
programma Samen, Stabiel en Sterk op www.veldhoven.nl/coalitie. Ieder collegelid heeft een porte
feuille met onderwerpen.

Maandag 4 juni om 12.00 uur zendt de overheid landelijk een NLAlert controlebericht uit. U kunt dan zelf zien of NL-Alert werkt op
uw mobiel. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een
controlebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. Is uw telefoon
nog niet ingesteld voor NL-Alert? Kijk dan op www.nl-alert.nl en
stel uw mobiel in.

Foto: Woodsfotografie
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Als er een noodsituatie bij u in
de buurt is, kan de overheid u
met NL-Alert zo gericht mogelijk alarmeren en informeren.
In het bericht staat wat er aan
de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Bijvoorbeeld bij een brand ramen
en deuren sluiten, of bij explosiegevaar uit het gebied blijven.
Als u een NL-Alert ontvangt, informeer dan ook de mensen in
uw directe omgeving. Zo weten
zij ook wat zij moeten doen.

Wethouder Ad van den Oever is verantwoordelijk voor
Stedelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Strategie, Verkeer
en bereikbaarheid, Omgevingszaken en Communicatie en
samenspraak.

Wonen, Wijken, Beheer openbare ruimte en Kunst en
cultuur ligt bij wethouder Hans van de Looij.

Wethouder Daan de Kort neemt Economie en
bedrijvigheid, Dienstverlening, Sport, Arbeidsmarkt en
Onderwijs voor zijn rekening.

WAAROM IS EEN
CONTROLEBERICHT NODIG?
Steeds meer mobiele telefoons
zijn al automatisch ingesteld om
NL-Alert te ontvangen. Aan de
hand van het controlebericht
kunt u nagaan of uw telefoon
juist is ingesteld.

Foto: Woodsfotografie

Burgemeester Letty Demmers gaat over de portefeuilles
Openbare orde en veiligheid, Regionale samenwerking,
Personeel en organisatie, Handhavingsbeleid en het
Veiligheidsaspect verwarde personen.

HOE WERKT NL-ALERT?
Vanuit de meldkamer van de
hulpdiensten wordt een tekstbericht over een (dreigende)

noodsituatie uitgezonden naar
alle mobiele telefoons in de directe omgeving. De berichten
zijn geen sms-berichten, maar
zogenaamde cell broadcastberichten, vergelijkbaar met een
radiosignaal. Daardoor werkt
NL-Alert óók als het netwerk
overbelast is. NL-Alert is volledig anoniem en helemaal gratis.

Wethouder Mariënne van Dongen-Lamers gaat aan de
slag met de Participatiewet, WMO, Jeugd, Gezondheidsbeleid, Welzijn en het Zorgaspect verwarde personen.
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Kijk ook op
www.veldhoven.nl

Wethouder Jeroen Rooijakkers houdt zich bezig met
Financiën en inkoop, Grondbeleid, Duurzaamheid en
milieu en Recreatie en toerisme.
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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
Adres

BESLUITEN DRANK- EN HORECAVERGUNNING/EVENEMENTEN

Zaaknummer

Ingediend

Voor

OV2018-0144

17-05-2018 De Run 6501

bouwen parkeergarage

OV2018-0145

19-05-2018 Polkestraat 10

uitbreiden zijkant woonhuis

OV2018-0146

20-05-2018 Kromstraat 5B

uitbreiden bovenwoning

OV2018-0147

20-05-2018 Seinehof 9

aanpassen voorgevel

OV2018-0148

21-05-2018 Honk 4

uitbouwen garage

OV2018-0149

22-05-2018 Lamberg 35

bouwen nokverhoging

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

Verzonden
aan aanvrager

Adres

Voor

OV2018-0050 17-05-2018

Nijlandlaan 63

verbouwen
verleend
huisartsenpost

OV2018-0086 22-05-2018

Willem-Alexander plaatsen
straat 26
tuinhuisje

verleend

OV2018-0109 22-05-2018

Zittard 38

bouwen erker

verleend

OV2018-0118 22-05-2018

Spreehof 4

vervangen
gevelpanelen
en kozijnen

verleend

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

Verleend/
geweigerd

Zaaknummer

Verzonden
aan aanvrager

Adres

Voor

Verleend/
geweigerd

EV2018-0024

24-05-2018

Plein d’Ekker

Beach Event

verleend

VERKEERSBESLUITEN
 erkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische
V
voertuigen aan de Oude Kerkstraat (parkeerterrein)’
Verkeersbesluit ‘Uitbreiden 30-km/u zone Heikantsebaan tussen Paleisstraat en
Vilderstraat’
Verkeersbesluit ‘Diverse verkeersmaatregelen Zilverbaan en omgeving’

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

