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Gemeentenieuws
ÉÉN van Veldhoven uitgereikt

Waarderingsprijs voor KBO Kring Veldhoven en PVGE
Zondag 14 januari 2018 ontvingen KBO Kring Veldhoven en PVGE een ÉÉN van Veldhoven. Tijdens
het muziekevenement ‘Muziek voor Mensen van Veldhoven’ werd deze prijs uitgereikt. De waardering ging uit naar de vrijwilligers die de cliëntondersteuning verzorgen.
Huub Bukkems en Alien Kikkert
namen namens de vier onafhankelijke cliëntondersteuners
van KBO en PVGE de prijs in
ontvangst uit handen van wethouder Mariënne van DongenLamers. Dit gebeurde tijdens de
muzikale ontmoeting die werd
georganiseerd door Sub Umbra
in samenwerking met parochie
De kunstenaressen van de uitgereikte ENEN hebben deze bij
SWOVE gemaakt.

MEEDOEN
Wethouder Mariënne van Dongen: “We mogen in Veldhoven
trots zijn op de vele vrijwilligers
die bereid zijn anderen te helpen. Het is enorm belangrijk dat
mensen hulp kunnen vragen als
dat nodig is. En dat is niet altijd
vanzelfspreken. Het gaat de één
makkelijker af dan de ander. Ik
heb in ieder geval veel waardering voor de vrijwilligers van de
KBO en PVGE die het hun me-

Sub Umbra verwent de vrijwilligers van Veldhoven muzikaal

de-Veldhovenaar net even een
stukje makkelijker maken”.
CLIËNTONDERSTEUNERS
De KBO Kring Veldhoven en de
PVGE hebben samen vier onafhankelijke vrijwilligers aangesteld
die 50-plussers kunnen bijstaan.
Niet iedere inwoner van Veldhoven is in staat om zelf gesprekken
te voeren over hulp en ondersteuning. Een zogenaamde cliëntondersteuner kan daarbij helpen, en ook bijvoorbeeld bij het
invullen van belastingformulieren
of het bijhouden van de administratie. De vrijwilligers van PVGE
en KBO Kring Veldhoven ondersteunen deze inwoners bij het
stellen van hun zorgvragen zodat
ze alle hulp krijgen die nodig is.

Huub Bukkems en Aline kikkert ontvangen hun ÉÉN van Mariënne van Dongen

ÉÉN van Veldhoven is een project dat
is opgezet door gemeente Veldhoven
in samenwerking met Cordaad Welzijn, Kringloop De Kempen, SWOVE,
De Nieuwe Band, Severinus. Zij gaan
projecten, organisaties en mensen die
ook iets extra’s doen voor kwetsbare
mensen, in het zonnetje zetten door
ze de prijs ‘ÉÉN van Veldhoven’ uit
te reiken.

Citycentrum Veldhoven wordt tijdelijk een Living Lab

Maatregelen om straten, wijken en steden veilig, gezond en leefbaar te houden, baseer je bij voorkeur op harde gegevens. Op gegevens die je kunt meten. Met sensoren bijvoorbeeld. Maar werkt
dat in de praktijk? Veldhoven heeft zich met zes andere Nederlandse gemeenten aangesloten bij het Nationaal Smart City Living
Lab om die praktijk te ervaren.
De gemeente Veldhoven gaat
met het winkelgebied Citycentrum meedoen in het Living
Lab. Door het plaatsen van tien
sensoren kan worden onderzocht welke gebeurtenissen, en

maatregelen een positieve en
negatieve uitwerking hebben
op de dynamiek in het Citycentrum. De sensoren worden in
januari geplaatst en blijven tot
juni 2018 hangen.

SMART CITYCENTRUM
De sensoren komen in het Citycentrum op diverse plaatsen
aan onder andere lichtmasten
te hangen. Ze registreren de
hoeveelheid geluid (decibel)
op verschillende dagen, tijden,
weersomstandigheden en bij
evenementen. Door de gegevens
slim te combineren ontstaat een
beeld van drukte door bezoekers en hoe zij zich door de City
bewegen. Maar ook met welke
doelen het Citycentrum wordt
bezocht (bijvoorbeeld marktbezoek, evenementen, boodschap-

pen, shoppen). Tevens ontstaat
een indruk van het gebruik van
toegangswegen en parkeerterreinen. De sensoren kunnen
mogelijk ook worden toegepast
om de openbare verlichting aan
te sturen, bijvoorbeeld door aan
de hand van geluidsfrequentie de verlichtingssterkte aan te
passen. Of om geluidsoverlast of
zelfs vernielingen te constateren.
ERVARING OPDOEN
De beste manier om ervaring
op te doen met het werken met
sensoren, is door het te doen.

DELEN VAN KENNIS
Het Living Lab wil alle geïnteresseerden maximaal inzicht bieden in de activiteiten die ze uitvoert. Zo zijn bijvoorbeeld alle
meetgegevens, zodra de sensoren geplaatst zijn, te raadplegen
op https://slimstestad.nl/living-lab-data/.

Naast de concrete informatie
die dit project de gemeenten
oplevert, gaat het vooral om
het opdoen van ervaring met
deze manier van werken.
WILT U MEER WETEN?
Voor meer informatie kunt u terecht op www.slimstestad.nl.
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Militaire oefening
Van 24 januari tot en met 27 januari 2018 vinden er verschillende
militaire oefeningen plaats in en rond onze gemeente.
De oefeningen worden gehouden in het kader van een overlevingscursus van militairen van de Luchtmacht. Praktisch gezien
houdt dit in dat de militairen zich verplaatsen te voet. Dit gebeurt
op bestaande wegen en paden.
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

Inbraakpreventietip

Hengelen in de brievenbus
Draai uw voordeur overdag en ’s nachts
op slot en haal de sleutel eruit. Zo
voorkomt u dat inbrekers via de
‘hengel
methode’ bij u in huis
komen. Bij deze methode trekt
een inbreker met een stuk
ijzerdraad via de brievenbus
uw deurklink gemakkelijk
naar beneden. Als uw deur niet
op slot is staat de inbreker zo
binnen. U kunt ook een speciale
kap plaatsen over de brievenbus aan
de binnenzijde van de deur. Dit maakt
‘hengelen’ vrijwel onmogelijk.

Rijbewijs vervangen?
Maak een afspraak!
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Officiële Bekendmakingen
MILIEUZAKEN
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond
van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit)
hebben ontvangen. Deze meldingen liggen niet ter inzage. De meldingen kunt u
op verzoek inzien.

U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Mens en Omgeving. Stuur een
e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.
Inrichting

Adres

Melding

Hans van Keulen

De Run 2168

oprichten inrichting

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
OV2018-0001

03-01-2018 Kapelstraat-Noord 110 vervangen berging

OV2018-0002

04-01-2018 Zandoerleseweg 10

brandveilig gebruiken
van het gebouw

OV2018-0003

06-01-2018 Klaverplein 13

verbouwen woonhuis

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

Verzonden
aan aanvrager

Adres

Voor

Verleend/
geweigerd

OV2017-0319 5-1-2018

Kleine Dreef 4

legaliseren
opstallen

verleend

OV2017-0320 5-1-2018

Frits Verhagen plaatsen opbouw verleend
straat 14

OV2017-0327 8-1-2018

Kerkweg 6

uitbreiden
woning

verleend

OV2017-0328 5-1-2018

Frans
Bekersstraat 5

uitbreiding
aan linker zijde
en dakkapel
voorzijde

verleend

OV2017-0331 8-1-2018

Amfora 18
(Oerle-Zuid,
Kavel 614V)

bouwen woning

verleend

OV2017-0333 4-1-2018

Vlaggenhei 15 verbreden
dakkapel

verleend

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)
Zaaknummer
Adres
Voor
Verleend/
geweigerd
OV2017-0250 Heistraat, gemeente
Veldhoven, sectie K,
nummer 6142

oprichten van een
onbemand tankstation

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

MELDINGEN UITWEGEN
Zaaknummer
Verzonden
aan melder
17.84667

4-1-2018

Adres

Geaccepteerd/
geweigerd

Steenzager 18

geaccepteerd

VERKEERSBESLUIT
 erkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische
V
voertuigen aan de Braak Zuid’.
Verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van elektrische
voertuigen aan de Dorpstraat (de Plaatse)’.

REGLEMENT BURGERLIJKE STAND
ACTUALISATIE REGLEMENT BURGERLIJKE STAND
Iedere gemeente is verplicht een reglement van de burgerlijke stand vast te stellen.
Dit reglement bevat bepalingen voor ambtenaren van de burgerlijke stand en
de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en hoe de bezoldiging is
geregeld. Ook is de locatie en de openstelling van het bureau van de burgerlijke
stand beschreven.
Het bestaande reglement van de burgerlijke stand van Veldhoven is van april
2013. In de tussentijd hebben zich wijzigingen voorgedaan die nu zijn verwerkt:
De keuzemogelijkheden voor huwelijksvoltrekkingen, registraties van
partnerschappen en het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een
huwelijk zijn verruimd. Het is nu ook mogelijk te kiezen voor een voltrekking
zonder ceremonie tegen een gereduceerd tarief op maandagochtend tussen
9.30 en 12.00 uur, en
De terminologie is aangepast.
Het geactualiseerde reglement burgerlijke stand 2013 is van kracht na publicatie
van dit bericht.

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

WijIk Zeelst: geruststellende zorg
“Na je tachtigste jaar begin je in de leeftijd te komen dat je ooit hulp nodig kan hebben”, aldus Koos en
Mieke Wolters. “En dan kun je maar beter op bepaalde zaken voorbereid zijn. De deelname aan de proef met
WijIk Zeelst is daarom een uitgelezen kans om nader kennis te maken met zorg en ondersteuning. Op maat
en op tijd, zoals ze ons hebben beloofd. Dat lijkt ons wel iets.”
Koos en Mieke Wolters zijn respectievelijk 86
en 85 jaar. Ruim twintig jaar geleden streken ze
neer in Zeelst, na een veelbewogen leven op
verschillende plekken in de wereld. Koos heeft
volgens eigen zeggen ‘te land, ter zee en in de
lucht’ gewerkt. Hij begon als piloot bij de KLM,
stond bij DAF aan de wieg van de Parijs-Dakar
deelname en was stuurman bij de Koninklijke
Rotterdamsche Lloyd. Maar Veldhovenaren
kennen hem misschien beter als organist van het
Selster dameskoor in de Sint-Willibrorduskerk
in Zeelst, waaraan hij twaalf jaar verbonden is
geweest. Mieke Wolters is geboren en getogen in
Nederlands-Indië. Tijdens de oorlog zat zij drie jaar
in een Japans interneringskamp. Op haar 23ste
trouwde ze met Koos, inmiddels 62 jaar geleden.
Zoals gezegd een geschiedenis met ingrijpende
gebeurtenissen. Een historie die, ook al zijn
beiden nu al langere tijd gepensioneerd, nog altijd
doorloopt. “En heel graag in goede gezondheid,
zo zelfstandig mogelijk en op de plek waar we nu
wonen”, voegen ze daar allebei aan toe.

“Wij zijn erg benieuwd naar de manier
waarop WijIk Zeelst zorg verleent. Zorg op
de momenten dat wij het nodig hebben.”
Koos en Mieke Wolters, deelnemers proef WijIk Zeelst

Niet meer: ‘Er zijn nog vijf wachtenden voor u’
De deelname aan WijIk Zeelst kwam niet uit het
niets. “Door evenwichtsstoornissen ben ik al een
paar keer gevallen”, vertelt Mieke. “Opstaan valt
dan niet mee. Daar kan ik wel een helpend handje
bij gebruiken. Na een gesprek met de Regionale
Stichting Zorgcentra De Kempen (RSZK) kwam er
een alarmknop in huis en daar heb ik - en Koos – al
een paar keer gebruik van gemaakt.”
Samen met de alarmknop, kwam ook Dennis van
Aarle in het leven van de familie Wolters. Dennis
is wijkverpleegkundige bij de RSZK. Toen hem
driekwart jaar geleden de vraag werd gesteld of hij
wilde meedoen in een proef rondom een geheel
nieuw zorgmodel, hoefde hij geen seconde na
te denken. Het nieuwe zorgmodel - WijIk Zeelst
- voorziet in een team van zorgprofessionals,
studenten en vrijwilligers dat ‘op afroep’ snelle
zorg en ondersteuning op maat biedt in Zeelst.
Zorgvragers zijn dus niet langer afhankelijk van de
planning van een zorgorganisatie, maar hebben
zelf invloed op het tijdstip waarop zorg in de

Koos en Mieke Wolters en Dennis van Aarle

thuissituatie verleend wordt. Dennis werd één van
de eerste contactpersonen van WijIk Zeelst. De
familie Wolters werd zijn eerste cliënt.

“Ondersteuning bieden op het moment
dat de klant erom vraagt, dat is pas echt
de klant centraal stellen. Een uitdagende
nieuwe benadering van zorg verlenen. Ik
ga die uitdaging graag aan, samen met
mantelzorgers, vrijwilligers, studenten
Summa Zorg en zorgprofessionals!”
Dennis van Aarle, contactpersoon WijIk Zeelst

Direct contact, meteen handelen
Om snel en op tijd ondersteuning te ontvangen,
gaat de klant gebruik maken van een
beeldschermverbinding. Met één druk op de
knop komt de zorgvrager dan in contact met een
verpleegkundige van zorgcentrale Centrale24.
Soms is een geruststellend gesprek of een instructie
voldoende. Zo niet, dan komt er iemand langs.
Dag en nacht en binnen een half uur. Dennis van
Aarle: “Naast deze technische apparatuur, maak
ik een netwerk rondom de familie Wolters. Ik vraag
naaste familie of zij hierin iets kunnen betekenen.
In het geval van de familie Wolters was dat niet
aan de orde. Hun familie woont te ver weg. Ik ga
bijvoorbeeld ook bij de buren, vrienden of bekenden

langs met de vraag of zij iets kunnen en willen
doen als er iets is. Daarna breng ik alle mogelijke
zorgvragen in kaart en formeer dan een mobiel team
rondom de familie. In dat team zitten ook vrijwilligers,
studenten van Summa Zorg en zorgprofessionals,
want je hebt relatief makkelijke zorgvragen, maar
ook complexe. Afhankelijk van de zorgvraag, komt
iemand binnen de afgesproken tijd langs.”
Informatie WijIk Zeelst
Woont u in de wijk Zeelst en kunt u hulp
of ondersteuning gebruiken? Of bent u
mantelzorger van een wijkbewoner en groeit
uw mantelzorgtaak u boven het hoofd? WijIk
Zeelst is voor:
• Mensen die nog zelfstandig wonen, maar
wat extra ondersteuning goed kunnen
gebruiken zodat het mantelzorgnetwerk niet
overbelast raakt;
• Mensen die in een testperiode (in elk
geval tot en met mei 2018) deze nieuwe
manier van werken gratis willen uitproberen
en zo willen meedenken en doen in het
ontwikkelen van een nieuwe vorm van
dienstverlening.

Samenwerkingspartners in WijIk Zeelst
WijIk Zeelst is een samenwerking tussen
zorgorganisatie Lunet zorg, RSZK Zorgprofessionals, opleidingsinstituut Summa Zorg,
Centrale24 en Mextal met Viedome. Daarnaast
zijn ook het vrijwilligersbureau van Cordaad
Welzijn en SWOVE (Stichting Welzijn voor
Ouderen Veldhoven) betrokken, plus het ‘eigen’
netwerk; de mantelzorgers van cliënten.

De komende weken leest u in het Veldhovens
Weekblad regelmatig interviews met mensen die
nauw betrokken zijn bij WijIk Zeelst.
Meer weten of aanmelden
Loop eens binnen op maandag 22 of maandag 29 januari tussen 11.00 – 16.00 uur in de bibliotheek in Veldhoven. Een team van WijIk Zeelst staat dan klaar
om uw vragen te beantwoorden. Meer info op www.wijik-zeelst.com. Of stuur een e-mail naar info@wijik-zeelst.nl. U kunt ook bellen naar 088 245 77 95 en
vragen naar WijIk Zeelst. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.00 – 19.30 uur; in weekenden en op feestdagen van 10.00 – 17.00 uur.

