Woensdag 1 augustus • 2018

Gemeentenieuws
Weet wat u moet doen als het warm blijft!
Drink voldoende
Zorg ervoor dat u voldoende drinkt, ook als u geen dorst heeft. U
drinkt te weinig als u minder plast dan gebruikelijk of als de urine
donker van kleur is. Bedenk dat u ook ongemerkt veel vocht verliest
door transpiratie. Matig het gebruik van alcohol.
TIP: Zorg dat u altijd een flesje water bij de hand hebt, zeker als u naar
buiten gaat of met de auto op pad gaat.

Houd uw woning koel
Opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te
maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning.
Zorg voor continue ventilatie door ventilatieroosters open te houden
of ramen op een kier te zetten.
TIP: Zorg voor extra frisse lucht door het openen van ramen en/of
deuren op tijdstippen dat het buiten koeler is, zoals ‘s avonds,
‘s nachts en ‘s ochtends.

Houd uzelf koel
Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw en beperk lichamelijke
inspanning in de middag (tussen 12 en 16 uur).
TIP: Maak gebruik van de koelere ochtend en avond voor uw
boodschappen of wandeling. Neem een (voeten)bad of douche. Zoek
verkoeling onder een boom of bij water en slaap niet onder een te
warme deken.

Zorg voor elkaar
Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die misschien uw
hulp kunnen gebruiken. Dat geldt des te meer tijdens de vakantie
periode, wanneer familieleden en verzorgenden weg kunnen zijn.
TIP: Let extra op elkaar bij warm weer en steek een helpende hand
toe.

Officiële Bekendmakingen
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.

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

Naam bedrijf

Adres

Melding

PAR 3 BV

Oeienbosdijk 60

veranderen 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

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer
Adres
Voor
Nieuwe uiterste
beslisdatum
OV2018-0181 Habraken, naast 2402

bouwen bedrijfshal

05-10-2018

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

Verzonden
aan aanvrager

Adres

Voor

Verleend/
geweigerd

OV2018-0147 24-07-2018

Seinehof 9

aanpassen
voorgevel

verleend

OV2018-0164 24-07-2018

Provisorstraat 5

realiseren
dakopbouw

verleend

OV2018-0165 23-07-2018

Huysackers,
C 3235, C 3831

bouwen 39
rijwoningen

verleend

OV2018-0185 23-07-2018

Pastoor
bouwen
Verhoevenstraat 8 woonhuis

verleend

OV2018-0189 23-07-2018

De
Glazenmaker 66

plaatsen
dakkapel

verleend

OV2018-0199 24-07-2018

Dorpstraat 27

verbouwen
pand

verleend

OV2018-0204 23-07-2018

Bost 1

bouwen
overkapping

verleend

OV2018-0207 24-07-2018

Hoogstraat 70A

realiseren
dakkapel

verleend
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INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer
Ingediend
Adres
Voor
OV2018-0210

18-07-2018 Roek 19

brandveilig gebruik pand

OV2018-0212

18-07-2018 Ark 9

interne verbouwing pand

OV2018-0213

18-07-2018 De Run 4405

uitbreiden bedrijfspand

OV2018-0214

19-07-2018 Dolium 6

bouwen woning

OV2018-0215

20-07-2018 Dreef 5

vestigen winkel in
bestaand pand

OV2018-0216

20-07-2018 Oude Kerkstraat 9

realiseren aanbouw

OV2018-0217

20-07-2018 Kerkakkerstraat 118

aanpassen bestaande dak

REGELGEVING
Regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang 2018.

REGELGEVING
 ntwerp verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van
O
elektrische voertuigen aan de Sirius’.

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
- 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

