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Gemeentenieuws
Beleef de natuur in het donker!

Nacht van de Nacht 2017

Verkeersborden, straatnaamen verwijzingsborden
In Veldhoven staan langs de wegen tussen de 4000 en 5000 verkeersborden om het verkeer te regelen en te zorgen dat het veilig
is. Daarnaast kennen we ook straatnaamborden en verwijzingsborden. Denk aan bewegwijzeringsborden naar gemeenschapshuizen, sportparken et cetera.

Buitenwerk
Gemeente Veldhoven onderhoudt de openbare
ruimte. We doen dit om de gemeente een
mooi en verzorgd aanzien te geven. Met
Buitenwerk informeren we u regelmatig over
een onderwerp waar we buiten aan werken.

Foto: Nacht van de Nacht

Zaterdag 28 oktober vindt voor de tiende keer de Nacht van de Nacht plaats in Veldhoven. Het IVN
Veldhoven Eindhoven Vessem organiseert in samenwerking met gemeente Veldhoven activiteiten
rond de visvijver in natuurgebied De Vlasroot. Wethouder Mariënne van Dongen opent de Nacht
van de Nacht om 19.30 uur.
ACTIVITEITEN
ROND DE VISVIJVER
kijken naar de maan, sterren
en planeten (bij heldere
hemel) door een heuse
sterrenkijker en telescopen;
een muizen- en uilenpost,
waar ook braakballen
uitgepluisd kunnen worden;
een vleermuizen- en nachtvlinderpost;
leden van vertelclub VerVe
vertellen verhalen;
een speciale kinderactiviteit;
een post met warme chocolademelk of erwtensoep;
lopen rond de visvijver en
onderweg genieten van de
natuur in het donker.
WAAROM EEN
NACHT VAN DE NACHT?
Nederland wordt ‘s nachts te
veel verlicht. En dat terwijl het
nachtelijk duister zo belangrijk
is voor de natuur. Zonder duisternis raakt de biologische klok
van mensen en dieren ontre-

Datum:	28 oktober 2017
Tijdstip:	19.30 - 22.00 uur
Waar:	visvijver in natuurgebied De Vlasroot
Bereikbaar:	via een zijweg van de Riethovensedijk in
Veldhoven
Toegang:	gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom
Parkeren:	er is een grote parkeerplaats voor auto’s en een
aparte plek voor fietsen
geld. Dieren die ‘s nachts actief
zijn, raken gedesoriënteerd. Dat
heeft allerlei gevolgen voor hun
levenswijze: nachtvlinders en
muizen zijn te goed zichtbaar,
andere dieren gaan (te) laat in
winterslaap.
Vanuit de ruimte is te zien dat
ons land helemaal oplicht door
de hoeveelheid kunstlicht. Al
dit overvloedige licht wordt
lichtvervuiling genoemd. Denk
aan verlichting van bijvoorbeeld sportvelden, wegen, tuinen, kantoorgebouwen, parkeerterreinen/garages, kassen,
monumenten en reclamebor-

ONDERHOUD BORDEN
Vanwege onder andere de veiligheid voor het verkeer is het
belangrijk dat de borden leesbaar blijven. Het weer, opspattend vuil en algengroei zorgen
voor vervuiling. Ook is er soms
sprake van vandalisme en zijn
borden beklad. Minimaal een
keer per jaar vindt daarom
schoonmaak van de borden
plaats. Zonneschijn maakt de

borden bleker en minder reflecterend en daardoor ook
minder veilig. De borden worden om de tien à vijftien jaar
vervangen.
Als u onleesbare of onveilige borden tegenkomt meld het dan.
U kunt een e-mail sturen naar
gemeente@veldhoven.nl of een
telefonische melding doen via
telefoonnummer 14 040.

den die de hele nacht onnodig
branden.
WAT KUNT U DOEN AAN
LICHTVERVUILING?
Voorkom zelf lichtvervuiling:
verlicht buiten alleen wanneer
het nodig is. Of gebruik sensorlampen, tijdschakelaars of
bewegingsmelders in plaats
van lampen die de hele nacht
branden. Stel buitenlampen
goed af zodat ze de grond verlichten in plaats van de lucht.
Gebruik oranje of geel licht in
buitenlampen; dat geeft minder hinder dan wit licht. En doe
‘s nachts de tuinverlichting uit.

Ook voor Veldhoven

Stroom van Zonnepark Welschap
Energiecoöperatie Welschap gaat een zonnepanelenpark ontwikkelen op het terrein van de militaire
vliegbasis Eindhoven. Deelname wordt financieel aantrekkelijk door de zogenoemde ‘postcoderoosregeling’. Ook inwoners van Veldhoven kunnen hiervan gebruik maken.
Foto: medewerker gemeente Veldhoven

Via de postcoderoosregeling
kunnen huurders en woningbezitters zonder geschikt eigen dak
toch zonnepanelen aanschaffen
en vijftien jaar lang profijt hebben van de opbrengst. Ze moeten dan wel binnen de ‘postcoderoos’ wonen; een vooraf
bepaald gebied rond de opweklocatie. In Veldhoven kunnen
waarschijnlijk de volgende postcodes meedoen: 5501 t/m 5503
en 5505 t/m 5509.
LOCATIE
De beoogde locatie is de voormalige
zweefvliegstrip
van
vliegbasis Welschap. Het zonnepark wordt ongeveer 2,5 hec-

tare groot. Er is ruimte voor circa
12.000 zonnepanelen. Naar
schatting levert dat 3.000.000
kWh per jaar op, goed voor zo’n
1.000 huishoudens. Het streven
is dat het zonnepark in de loop
van 2018 operationeel wordt.
OP DE HOOGTE BLIJVEN?
De plannen worden op dit moment verder uitgewerkt. Woont u
in Veldhoven in een van de postcodegebieden en heeft u mogelijk belangstelling om mee te
doen? Stuur dan een e-mail naar
info@veldhovenduurzaam.nl
met in de onderwerpregel ‘Zonnepark Welschap’. Zet in het
bericht uw naam en volledige

adres, inclusief uw postcode. U
wordt dan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.
Meer informatie over de postcoderoosregeling leest u op
www.postcoderoosregeling.nl.

Militaire oefening
Van 24 oktober tot en met 27 oktober 2017 vindt er een militaire
oefening plaats in en rond onze gemeente.
De oefening wordt gehouden in het kader van de opleiding tot
luchtmobiele soldaat van de Luchtmobiele Brigade. Gedurende
deze periode zijn er diverse verplaatsingen door onze gemeente
mogelijk. 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: JDVclaims@mindef.nl

Woensdag 18 oktober • 2017

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
OV2017-0281

04-10-2017 Zilverbaan

bouwen brug

OV2017-0282

04-10-2017 Vennekerhei 59

plaatsen dakkapel

OV2017-0283

05-10-2017 De Run 4236

plaatsen afrastering

OV2017-0284

06-10-2017 Ark 1

brandveilig gebruik
bouwwerk

OV2017-0286

09-10-2017 Sprookjesberg 21

plaatsen nieuwe houten
pui i.p.v. garagedeur

OV2017-0287

10-10-2017 Nieuwe Kerkstraat 35

brandveilig gebruik
bouwwerk

VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer
Adres
Voor
Nieuwe uiterste
beslisdatum
OV2017-0245 Provincialeweg 107 splitsen woning
naar serviceflat

30-11-2017

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

Verzonden
aan aanvrager

Adres

Voor

Verleend/
geweigerd

OV2017-0238 06-10-2017

Lange
Kruisweg 7b

aanbrengen
buisconstructie

verleend

OV2017-0244 06-10-2017

Mullerlaan
108

verbouwen
woning

verleend

OV2017-0247 10-10-2017

Heerbaan
tot Zittard

aanleggen
Zilverbaan-Noord

verleend

OV2017-0248 10-10-2017

Zittard tot
Knegselseweg

aanleggen
Zilverbaan-Zuid

verleend

OV2017-0252 10-10-2017

Zittardse
straat 81

aanpassen
schutting

verleend

OV2017-0260 10-10-2017

Kerkakker
straat 80

plaatsen luifel en
aanpassen erker

verleend

OV2017-0277 10-10-2017

Vlierbeek 60

uitbouwen
keuken

verleend

OV2017-0283 10-10-2017

De Run 4236

plaatsen
afrastering

verleend

OV2017-0246 09-10-2017

A.P. de
Bontstraat 2

plaatsen carport

verleend
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FOTOGRAFIE:	gemeente Veldhoven en/of Martily Media
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E-MAIL:
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vanuit Nederland: 14 040 (algemeen)
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MELDINGEN UITWEGEN
Zaaknummer
Verzonden
aan melder
MI2017-003

10-10-2017

Adres

Geaccepteerd/
geweigerd

De Steenzager 24

verleend

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘HOF VAN GERWEN’
Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van 34 woningen aan de
Provincialeweg.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ZANDOERLE 6’
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een woning aan Zandoerle 6.

MILIEUZAKEN
ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voornemens zijn in
combinatie met het bestemmingsplan ‘Zandoerle 6’ een hogere geluidsbelasting
(als bedoeld in de Wet geluidhinder) toe te staan voor het bouwen van een
woning aan Zandoerle 6.

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

Baptista Romao, R.D.

03-04-1996

28-09-2017

onbekend

Mrzic, A.

13-12-1970

26-09-2017

onbekend

Laat, J.J.P. de

16-01-1971

28-09-2017

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

