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Gemeentenieuws
Sjors Creatief
van start in Veldhoven
Alle basisschoolkinderen in de gemeente Veldhoven ontvangen deze week het eerste Sjors Creatief
boekje. Sjors Creatief is het culturele broertje van Sjors Sportief. De gids staat boordevol creatieve
activiteiten waaraan leerlingen kunnen deelnemen. Zo kunnen ze kennis maken met cultuur en
creativiteit in de gemeente.
deren, koken, chocoladeletters
maken en knutselen. Kortom
keus genoeg! Kinderen mogen
zich voor zoveel activiteiten inschrijven als zij zelf willen en dit
kan tijdens het hele schooljaar.

Leerlingen kunnen voor het hele
schooljaar leuke kennismakingsworkshops kiezen. Op deze
manier hoeven ze niet direct lid
te worden van een club of vereniging. Op laagdrempelige en
toegankelijke wijze maken ze
kennis met een instrument of
workshop. Een erg leuk concept
om kinderen hun talenten te la-

ten ontdekken. Vanaf 3 november kan er worden ingeschreven
via www.sjorscreatief.nl
VOLDOENDE KEUS
VOOR CREA-BEA’S
Kinderen kunnen kennismaken
met meer dan 50 activiteiten.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan
muziek maken, tekenen en schil-

BEWEZEN FORMULE
Kinderen laagdrempelig verbinden aan sport en cultuur is een
van de speerpunten van het gemeentelijk beleid. Sjors Sportief
& Sjors Creatief zijn instrumenten die de gemeente Veldhoven
hiervoor inzet. Deze formule
heeft zich inmiddels in meer
dan 70 gemeenten bewezen.
Het geeft ieder kind de kans
om zich te oriënteren op diverse
takken van sport en cultuur en
stimuleert kinderen uiteindelijk
om structureel lid te worden
van een club of vereniging.
MEER INFORMATIE
Neem alvast een kijkje op
www.sjorscreatief.nl of stuur een
e-mail naar info@sjorscreatief.nl

Wegwerkzaamheden Nijverheidslaan
ter hoogte van de Vleeshouwer
Van woensdag 1 november 07:00 uur tot en met vrijdag 10 november 17:00 uur zijn er wegwerkzaamheden aan de Nijverheidslaan ter hoogte van de Vleeshouwer. De weg is daar afgesloten.
De werkzaamheden houden
verband met het maken van
twee rioolaansluitingen. De aannemer verwijdert het asfalt en de
wegfundering.
Daarna wordt een sleuf gegraven voor de riolering en nieuwe
putten. Nadat de riolering is aangelegd wordt de sleuf aangevuld en de verharding hersteld.
Tijdens deze werkzaamheden is
de rijweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners kunnen altijd bij hun woning komen.

Foto: gemeente Veldhoven/Woods fotografie

Letty Demmers is
burgemeester van Veldhoven
Sinds 11 oktober is Letty Demmers waarnemend burgemeester
van Veldhoven Ze is onder andere verantwoordelijk voor handhaving van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast neemt ze
haar rol binnen de regionale samenwerking om het succes van de
Brainportregio verder uit te bouwen.
De periode van waarneming
duurt tot ruim na de gemeenteraadsverkiezingen in maart
2018.
Daarna stelt de nieuw gekozen
gemeenteraad een profielschets
op voor een burgemeesters-

kandidaat en begint de sollicitatieprocedure. Letty Demmers
heeft ruime bestuurlijke ervaring als wethouder en (waarnemend) burgemeester. Ook was
ze korpschef van de regiopolitie
Zeeland.

Eikelinzameling

Houdt u rekening met extra reistijd die op kan lopen tot ongeveer vijf minuten. Lokaal verkeer
kan gebruik maken van de verkeersomleidingsroute via de gele
borden.

Week van de Vrijwilliger en
Mantelzorger
De Week van de Vrijwilliger en Mantelzorger komt er weer aan! Dit
jaar vindt de week plaats van 3 t/m 9 november 2017.
Bent u een Veldhovense vrijwilliger en/of mantelzorger? Meld u
aan voor de activiteiten in deze
week! U kunt zich inschrijven via
www.veldhovenvoorelkaar.nl.

Als vrijwilliger mag u zich voor
maximaal twee activiteiten
(exclusief de bedankavond) inschrijven.
LET OP vol = vol.

Bijna 1.500 kilo eikels voor de dieren van Kinderboerderij De Hazewinkel!
Dat is het resultaat van de inzameling in de herfstvakantie. De dieren gaan er
deze winter lekker van smullen. Alle kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s:
heel hartelijk bedankt en graag tot volgend jaar!
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Officiële Bekendmakingen

OMGEVINGSZAKEN
WEGSLEPEN AANGETROFFEN VOERTUIG OP DE POLARIS
Op 7 september 2017 heeft het cluster Handhaving en Toezicht in de Polaris in
Veldhoven een voertuig aangetroffen. Het gaat om een bestelbusje van het merk
Hyundai, type h200 met kenteken 96-VJ-GZ. Het voertuig wordt woensdag 1 november 2017 weggesleept op grond van artikel 5:4 Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Veldhoven (Apv). In dit artikel staat dat het verboden is een
voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud is en/of in een ken-

nelijk verwaarloosde toestand verkeert, op de weg te parkeren. Het voertuig is niet
verzekerd en Apk gekeurd en verkeert hierdoor rijtechnisch in onvoldoende staat
van onderhoud. Het voertuig wordt afhankelijk van de taxatiewaarde overgebracht
naar een opslagplaats of vernietigd. De eigenaar kan zich melden bij de gemeente,
cluster handhaving en toezicht om te voorkomen dat zijn voertuig wordt weggesleept en opgeslagen of vernietigd.

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

KENNISGEVING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
(UITGEBREIDE PROCEDURE)

OV2017-0288

11-10-2017 Knegselseweg /
Schooterweg

kappen bomen voor
aanleg van Zilverbaan

Zaaknummer

OV2017-0181 Roek 19

brandveilig gebruik

OV2017-0289

13-10-2017 Amfora 6 (kavel 616F)

bouwen woning

OV2017-0218 Honk 1

brandveilig gebruik

OV2017-0226 Blaarthemseweg 60

brandveilig gebruik

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

Verzonden
aan aanvrager

Adres

Voor

Verleend/
geweigerd

Park
Vogelzang

aanleggen
ondergrondse
waterbergingen

verleend

OV2017-0241 17-10-2017

Heerseweg
49

wijzigen gebruik
naar kinder
speeltuin

verleend

OV2017-0270 13-10-2017

Sondervick
126 (Perceel
E 7037)

plaatsen kiosk
op terrein
kinderboerderij

verleend

OV2017-0212 17-10-2017

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

Adres

Voor

MELDINGEN UITWEGEN
Zaaknummer

Verzonden
aan melder

Adres

Geaccepteerd/
geweigerd

MI2017-005

12-10-2017

Steenzager 28

geaccepteerd

BESTEMMINGSPLANNEN
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ´VELDHOVEN-NOORD,
HERZIENING MEERSTRAAT-HERTGANG´
Het bestemmingsplan voorziet in de bouwmogelijkheid van vijf appartementen
gebouwen.

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

