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Gemeentenieuws
ÉÉN voor ‘Bewust bewegen!’
Woensdag 27 september kregen Den Ekkerman en Voorwaarts de ÉÉN van Veldhoven uitgereikt, als
waardering voor hun inzet voor het project ‘Bewust bewegen!’. Initiatiefneemster Minette Lommers
van Den Ekkerman mocht deze ÉÉN in ontvangst nemen uit handen van wethouder Mariënne van
Dongen-Lamers en kunstenaar Bas Lodewijks.
Er hangt een gezellige sfeer op
de Kempen Campus wanneer
wethouder Mariënne van Dongen-Lamers rond de klok van
vijf uur de turnhal binnenstapt.
Tijdens de eerste les van het project ‘Bewust bewegen!’ wordt
de ÉÉN van Veldhoven uitgereikt
terwijl de kinderen op de achtergrond druk bezig zijn met het
maken van verschillende turnsprongen.
SAMEN BEWEGEN
Wethouder Mariënne van Dongen: “Sporten en bewegen is

voor iedereen belangrijk, en
vooral voor onze jeugd. Maar
niet voor iedereen vanzelfsprekend. De samenwerking tussen
Den Ekkerman en G.V. Voorwaarts heeft tot dit prachtige en
krachtige initiatief geleid. Kinderen tussen de 8 en 12 jaar met
overgewicht worden enthousiast gemaakt om te gaan bewegen en kennis te maken met
diverse sporten. Erg fijn dat de
fysiotherapeut Judith van Elst,
diëtiste Truus Kuijpers en de
gedragsdeskundige Hanny Stofferen dit project ondersteunen.”

Bas Lodewijks en zijn sprookjes-ÉÉN

SUBSIDIE VOOR
BEWUST BEWEGEN
Omdat het initiatief ‘Bewust bewegen!’ bijdraagt aan een vitale
samenleving heeft de gemeente
Veldhoven eenmalig subsidie
beschikbaar gesteld. Deze subsidie is bedoeld voor initiatieven
die ‘experimenteren’ en met lef
een niet voor de hand liggende
samenwerking zoeken. In dit
geval hebben zwembad Den Ekkerman en gym- en trimvereniging G.V. Voorwaarts de handen ineengeslagen om jeugd

met overgewicht in beweging
te krijgen. Gedurende zes weken krijgen de kinderen 24 verschillende sportlessen over een
periode van 12 weken. Vooraf
stellen de kinderen met professionals persoonlijke doelen. Het
behalen van deze doelen is goed
voor het zelfvertrouwen en
vergroot het plezier.
WAARDERING
MET DE ÉÉN VAN
VELDHOVEN
Om de waardering
voor het initiatief en de
getoonde lef kracht bij te
zetten, ontvangen
de initiatiefnemers
de ÉÉN van Veldhoven uit handen
van kunstenaar Bas
Lodewijks van Severinus. Minette Lommers spreekt op haar
ontwapenende manier haar
dank uit voor de waardering en
aan alle vrijwilligers en profes-

Samen de sociale
omgeving vormgeven
De afgelopen maanden hebben Veldhovenaren, instellingen, organisaties en gemeente samen gesproken over hoe de sociale omgeving in Veldhoven vorm kan krijgen. Na de startbijeenkomst op
8 mei en de vervolgbijeenkomsten op 29 mei en 15 juni is al uw input verdiept, uitgediept en geordend. Inmiddels kunnen we praten over een toekomstbeeld, ook wel visie genoemd.

DE V’S VAN VELDHOVEN
De afgelopen weken hebben

We kennen
elkaar en
helpen
elkaar.

VELDHOVEN VOORUIT:
Maatschappelijke

VERBONDEN

We kunnen ons
zelf zijn en
worden serieus
genomen.

Participatie in

VOORUIT

Veldhoven
VERTROUWD

We kennen de weg
naar voorzieningen zijn in de buurt.

VOORKOMEN

VINDINGRIJK

VLAKBIJ

We treden
preventief op.

We pakken
samen door.

We gebruiken
de slimste
hulpmiddelen.

VELDHOVEN
VOORUIT!
www.bestppt.com

Veldhoven Vooruit! Een visie op de sociale omgeving

we u geïnformeerd over de
V’s van Veldhoven die de visie
op onze sociale omgeving verwoorden. Een visie die samen
met u tot stand is gekomen.
PRESENTATIE
Op dinsdagavond 10 oktober

sionals. “Hartstikke fijn dat
jullie hier vandaag allemaal
aanwezig zijn. We zullen de
aankomende twaalf weken
eens flink gaan knallen om
samen alle doelen te behalen!”
DE ÉÉN
Kunstenaar Bas Lodewijks die is verbonden
aan Severinus, “ik ben
Bas Lodewijks, werk
bij het Atelier van Severinus. Ik
maak graag tekeningen en schilderijen.”
Tijdens het uitreiken straalt de
trots van zijn gezicht als hij zijn

ÉÉN overhandigt aan Minette.
De ÉÉN is beschilderd met Belle
en het beest van Disney, want
dat maakt Bas erg vrolijk, omdat
sprookjes altijd goed komen. Bas
Lodewijks werkt intussen al 19
jaar op het atelier van Severinus.

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

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.

Maatschappelijke participatie

DE ZESDE ONTHULLING…
In onze gezamenlijke visie is er
naast Verbonden, Vertrouwd,
Vlakbij, Vindingrijk en Voorkomen, ook behoefte aan Vooruit.
Veldhovenaren willen doen! en
samen doorpakken. In de bijeenkomsten bleek dit uit uitspraken als:
We hebben focus en maken
keuzes
We worden snel concreet
We laten ons niet leiden en
beperken door regels en
bureaucratie
Geld vormt geen obstakel
omdat het geen uitgangspunt
is bij ons denken
We werken actief met alle
partijen samen om concrete
resultaten te boeken

Minette Lommers kreeg de ÉÉN voor ‘Bewust bewegen!’

2017 maakt de gemeenteraad
kennis met de visie. U kunt daarbij aanwezig zijn. De visie wordt
om 19.30 uur gepresenteerd in de
raadszaal van het gemeentehuis
in Veldhoven. In december 2017
neemt de gemeenteraad een besluit over de inhoud van de visie.

Uitnodiging thema-avond
‘positieve gezondheid’
Op donderdag 2 november 2017 verzorgt gezondheidscentrum
Heikant van 19.30 tot 21.00 uur een thema-avond over positieve
gezondheid. Iedereen is welkom.
Medewerkers van gezondheidscentrum Heikant willen tijdens deze
thema-avond hun ervaringen met het begrip ‘positieve gezondheid’
met u delen. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.
WAT IS POSITIEVE GEZONDHEID
Positieve Gezondheid is een nieuw begrip in Nederland. Het gaat
over anders kijken naar ziekte en gezondheid. Positieve Gezondheid is meer dan ‘niet ziek’ zijn. Het gaat niet over het ontkennen
van ziekte, beperkingen of problemen, maar juist over hoe goed je
daarmee om kunt gaan. Zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, maatschappelijk werker, wijkverpleegkundige) bekijken samen met patiënten/cliënten situaties vanuit
het begrip positieve gezondheid. Ook de gemeente heeft in haar
nieuwe visie op ‘Maatschappelijke Participatie’ het begrip ‘positieve
gezondheid’ als uitgangspunt genomen. Wethouder mevrouw Mariënne van Dongen-Lamers zal deze avond ook aanwezig zijn.
Gezondheid verbindt. Gezondheid is een centrale waarde in het leven. Als je gezond en gelukkig bent kun je meedoen. Iedereen wil gezond zijn. In de wijk, op het werk, gezond opgroeien en oud worden.
Datum en tijd: donderdag 2 november 2017, 19.30-21.00 uur
Locatie: Gezondheidscentrum Heikant, Dommelshei 19
Voor wie: alle inwoners van Veldhoven die geïnteresseerd zijn
AANMELDEN
Heeft u belangstelling voor het bijwonen van de themaavond? Iedereen is welkom. Meld u wel vóór 15 oktober 2017
aan via www.heikant.nl of haal een inschrijfformulier aan de
balie van het gezondheidscentrum.
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Zonnepanelen kopen,
btw terugkrijgen
Overweegt u zonnepanelen aan te schaffen? Of heeft u onlangs zonnepanelen geplaatst? Formeel
bent u ondernemer vanaf het moment dat u stroom levert aan het netwerk. Bijkomend voordeel is
dat u als ‘ondernemer’ btw kunt terugvragen.
Particulieren kunnen btw terugvragen op de aanschaf en
installatie van zonnepanelen.
Daarvoor moet u zich eerst aanmelden als ‘ondernemer’ bij de
Belastingdienst. Als u zich niet
aanmeldt, krijgt u niets terug.
BELASTING TERUGVRAGEN
www.milieucentraal.nl (zoekterm: BTW terugvragen) biedt u
informatie plus een duidelijk
stappenplan om de btw terug te
vragen op zonnepanelen die u
dit jaar heeft aangeschaft en geïnstalleerd.
U kunt ook kijken op
www.belastingdienst.nl (zoekterm: zonnepanelen)
IS UW DAK GESCHIKT?
Denkt u nog na over het aanschaffen van zonnepanelen? Bekijk dan eerst of uw dak daarvoor
geschikt is. De ‘zonnekaart’ op

www.veldhoven.nl/zonnekaart
berekent eenvoudig gratis en
snel voor uw dak of zonne-energie rendabel kan zijn.
www.veldhovenduurzaam.nl
Is aanschaf van zonnepanelen
voor uw woning inderdaad rendabel? De vereniging Veldhoven
Duurzaam adviseert u gratis,
vrijblijvend en zonder commercieel belang over de mogelijkheden om voor uw woning duurzame maatregelen te treffen.

www.slimwonenplus.nl
Op dit energieloket vindt u op
Veldhoven toegespitste informatie. Slimwonen+ adviseert
desgevraagd tot op productniveau over energiebesparende
maatregelen. Aan dit advies zijn
kosten verbonden.
Kijk ook eens op
www.energiesubsidiewijzer.nl.
Deze website biedt een helder
overzicht van de subsidies en
leningen die in uw woonplaats
beschikbaar zijn.

Nieuwe DIGISTERKER-cursus
van start
Op 11 oktober start in de bibliotheek Veldhoven een nieuwe (vier
lessen tellende) cursus Digisterker. Er zijn nog plaatsen vrij dus u
kunt zich hiervoor nog aanmelden.
Steeds meer zaken kunt u digitaal, via de computer, regelen.
Zorg dat u ook mee kunt blijven doen en geen nuttige en
soms noodzakelijke informatie
en dienstverlening gaat missen.
Tijdens deze cursus leert u hoe u
via het internet veilig met overheidsinstellingen – zoals de gemeente Veldhoven - kunt communiceren.
DOELGROEP
De cursus is bedoeld voor volwassenen van alle leeftijden,
die al met een digitaal apparaat,
e-mail en internet om kunnen
gaan. Kunt u dit nog niet? Dan
kunt u beter eerst een beginnerscursus volgen. Neem dan
voor meer informatie contact op
met SeniorWeb Veldhoven via
telefoonnummer (040) 254 63
04 (bij geen gehoor 253 10 32).
CURSUSINFORMATIE
U werkt op een desktop PC van
de bibliotheek of op uw eigen
laptop, iPad of andere tablet.
De cursus van 4 lessen kost € 30

(inclusief lesboek). De cursus
wordt gegeven op de woensdagen 11, 18, 25 oktober en 1 november van 14.00 – 16.00 uur
door docenten van SeniorWeb
Veldhoven, in het leslokaal van
de bibliotheek.
AANMELDEN
Interesse? Geef u dan snel op
bij Gerard Damen, cursistenadministratie, via telefoonnummer
(040) 255 36 23. De gemeente
Veldhoven en de Seniorenraad
Veldhoven bevelen deze cursus
van harte aan.

Voor kleine én grote
vragen over opvoeden
en opgroeien!
Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. En, waar kinderen de wereld ontdekken,
ontdekken ouders en opvoeders met hen mee! Opgroeien gaat met vallen en opstaan.
Net als opvoeden. Je probeert het allemaal goed te doen, maar soms weet je het
gewoon even niet meer en kun je wel wat hulp of een luisterend oor gebruiken.
Voor advies over opvoeden en opgroeien ga je meestal naar familie en vrienden. De ervaringen van
een bekende die hetzelfde heeft meegemaakt als jij, kunnen heel waardevol zijn. Maar soms is het ook
prettig om praktische tips te lezen of wil je in vertrouwen kunnen praten met een professional.
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) vind je alle informatie die je nodig hebt. Of je nu helemaal
aan het begin staat en vragen hebt over je zwangerschap, of dat je kinderen al zo groot zijn dat ze
gaan werken of voor het eerst op zichzelf gaan wonen. En natuurlijk over alle fasen daar tussenin!

Wie werken samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin?

Het CJG biedt deskundige en praktische steun bij opvoeden en opgroeien. Aan ouders, aan kinderen
én aan alle andere opvoeders. Daarvoor werken binnen het CJG Veldhoven verschillende organisaties
samen, onder verantwoordelijkheid van gemeente Veldhoven. Deze partners vormen het CJG
Veldhoven: Lumens • GGD Brabant-ZuidOost • Zuidzorg • Cordaad • MEE Zuidoost Brabant

Hoe is het Centrum voor Jeugd en Gezin bereikbaar?

Op cjgveldhoven.nl en jongerenpuntveldhoven.nl vind je allerlei informatie over opvoeden en
opgroeien. Of bel (040) 25 84 113 (maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur).

Voor kleine én grote vragen over opvoeden en opgroeien
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Officiële Bekendmakingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Mens en Omgeving. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel telefoonnummer
14 040. Vermeld hierbij behandelnummer WM-2017-001.

MILIEUZAKEN
BESLUIT TOT OPLEGGEN MAATWERKVOORSCHRIFTEN
ARTIKEL 8.42 WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Veldhoven maken bekend dat zij een verzoek
hebben ontvangen tot het stellen van maatwerkvoorschriften en dat zij een besluit hebben vastgesteld tot het opleggen van maatwerkvoorschriften op grond
van artikel 8.42 Wet milieubeheer juncto artikel 2.29 lid 5 van het Activiteitenbesluit. Het verzoek betreft het stellen van ruimere emissiegrenswaarden voor enkele
oplosmiddeleninstallaties van ASML Netherlands BV, gelegen aan De Run 6501 te
Veldhoven.
Het besluit is vanaf 4 oktober 2017 6 weken beschikbaar, maar ligt niet ter inzage.
U kunt het besluit op verzoek inzien. Neem daarvoor contact op met de afdeling
Mens en Omgeving. Stuur een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of bel
telefoonnummer 14 040.
Binnen zes weken na de dag waarop het besluit aan vergunninghouder is verzonden
kan iedereen die rechtstreeks in zijn belang is getroffen hiertegen bezwaar indienen.
Het besluit treedt na afloop van de bezwarentermijn in werking tenzij voor deze
datum bezwaar is ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. In
dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op dit verzoek is beslist.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank
’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Naam bedrijf

Adres

ASML
De Run 6501
Netherlands BV

Omschrijving

Verstuurd aan
aanvrager op

besluit maatwerk- voorschriften emissiegrenswaarden oplosmiddelen

20 september
2017

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.
Naam bedrijf

Adres

Melding

Bestronics BV

De Run 4545

oprichten inrichting

BMV Beheer

Heiberg 16

veranderen inrichting

Café D’n Eethoek

Blaarthemseweg 1

veranderen inrichting

Van Kooten Tuin en Buiten Leven De Run 4202
Veldhoven

oprichten inrichting

Honeywell CCP

Peter Zuidlaan 22

oprichten inrichting

Bij Puur vof

De Run 1131

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
INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Adres

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Zaaknummer

Ingediend

Voor

OV2017-0272

20-09-2017 Floreffestraat 26

rooien twee bomen

OV2017-0273

20-09-2017 Ereprijs 9

rooien drie bomen

OV2017-0274

22-09-2017 Kermisberg 8

plaatsen aanbouw

OV2017-0275

26-09-2017 Platanenlaan 28

plaatsen schutting +
wijzigen gebruik

OV2017-0276

26-09-2017 Kleine Dreef 15

vergroten woonhuis
achterzijde

OV2017-0277

26-09-2017 Vlierbeek 60

uitbouwen keuken

Zaaknummer

Adres

OV2017-0228 De Run 1115

Voor

Nieuwe uiterste
beslisdatum

aanpassen bedrijfsgebouw

15-11-2017

MELDING UITWEG
Zaaknummer

Verzonden
aan melder

Adres

Geaccepteerd/
geweigerd

MI2017-002

28-9-2017

De Glazenmaker 31

geaccepteerd

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

Verzonden
aan aanvrager

Adres

Voor

Verleend/
geweigerd

OV2017-0214 26-9-2017

Amfora 14
(kavel 616B)

bouwen
schuurwoning

verleend

OV2017-0217 25-9-2017

Amfora 12
(kavel 616C)

bouwen woning

verleend

OV2017-0222 22-9-2017

Oude
Kerkstraat 58

verbouwen pand

verleend

OV2017-0223 26-9-2017

Amfora 24

realiseren
dakopbouw op
berging

verleend

OV2017-0234 22-9-2017
OV2017-0251 25-9-2017

Brandrood 87 bouwen woning
(kavel 617A)
Carina 41

plaatsen opbouw

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

INSCHRIJVING RNI
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

verleend

Hendrikx, S.J.M.

29-01-1987

25-07-2017

Onbekend

De Almeide Campos J.P.

08-05-1992

12-09-2017

Onbekend

verleend

Leeuwarden J.M.M. van

22-02-1958

07-09-2017

Onbekend

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

