Woensdag 8 augustus • 2018

Gemeentenieuws

Officiële Bekendmakingen
OMGEVINGSZAKEN
INTREKKING AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING VAN VROONHOVEN
LAAN 55-57
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de aangevraagde
omgevingsvergunning (OV2018-0084) voor de functie zorgwonen aan de Van
Vroonhovenlaan 55-57 is ingetrokken.

De besluitvorming was verdaagd en opgeschort tot uiterlijk 27 juli 2018.
Op 23 juli 2018 ontvingen wij het schriftelijke verzoek tot intrekking van deze
aanvraag.
De behandeling van de aanvraag is daarmee beëindigd.

Op 23 maart 2018 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het
wijzigen van de functie van een pand naar zorgwoningen en kamers voor begeleid
wonen (24-uurszorg) met de volgende activiteiten:
1. bouwen van een bouwwerk
2. handelen in strijd met regels RO

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

INSCHRIJVING RNI

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer
Verzonden
Adres
Voor
aan aanvrager

Verleend/
geweigerd

OV2018-0184 30-07-2018

Kleine Dreef
22

OV2018-0209 30-07-2018

St. Severinus bouwen erker
laan 45

verleend

Kerkakker
straat 118

verleend

OV2018-0217 01-08-2018

plaatsen
dakkapellen

verleend

aanpassen
bestaande dak

KENNISGEVING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)
Zaaknummer
Adres
Voor
OV2018-0130

De Plank 86

brandveilig gebruik

BESLUIT TOT OPNAME GEGEVENS OVER HET VERTREK
Burgemeester en wethouders hebben besloten om over te gaan tot opname van
gegevens over het vertrek van onderstaande personen. Deze personen zijn per
de hieronder aangegeven datum opgenomen in het register niet-ingezetenen en
zijn vanaf die datum niet meer als ingezetene ingeschreven in de basisregistratie
personen.
Naam en voorletters

Geboortedatum

Uitschrijfdatum Vertrek naar

Ahsaini F.Z.

02-08-1957

03-07-2018

Marokko

Della Vedova E.

03-08-1993

10-07-2018

onbekend

Petrehus C.

07-04-1995

10-07-2018

onbekend

Densen M.J.T.M. van

13-04-1984

19-07-2018

onbekend

Wouters L.

14-11-1995

19-07-2018

onbekend

MELDINGEN UITWEGEN
Zaaknummer

Verzonden
aan melder

Adres

Geaccepteerd/
geweigerd

18.74510

31-07-2018

Amfora 32

geaccepteerd
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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.
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