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Gemeentenieuws
Neem preventiemaatregelen

Meer risico op inbraak
tijdens donkere dagen
Tijdens de donkere dagen liggen de inbraakcijfers hoger dan in de
andere maanden van het jaar. Van november tot en met februari profiteren inbrekers van het duister. Een inbraak is nooit helemaal te voorkomen, maar u kunt zelf veel doen om de kans flink te verkleinen.

Uit politiecijfers blijkt dat er in
2016 in Veldhoven 137 keer
is ingebroken in woonhuizen.
Er zijn 45 inbraakpogingen gedaan. In die gevallen heeft de
inbreker dus geprobeerd binnen te komen, maar is dat om
een of andere reden niet gelukt.
Goed hang- en sluitwerk of andere inbraak werende maatregelen kunnen daaraan hebben
bijgedragen. Dat geeft wel aan
dat het heel belangrijk is om zelf
maatregelen te treffen om uzelf
daarmee een hoop ellende te
besparen.

Ophaalservice
voor gebruikte spullen
Gebruikte spullen die nog geschikt zijn voor hergebruik kunt u zelf naar de kringloopwinkel op De
Run 5415 in Veldhoven brengen. Maar wist u dat er ook een ophaalservice bestaat voor het geval u
het wegbrengen niet zelf kunt organiseren?

INBRAAKMETHODEN
Enkele manieren waarop inbrekers uw woning binnen weten
te komen:
afbreken van cilinder van het
slot of deze eruit trekken;
openen van de deur door
‘hengelen’ via de brievenbus;
‘flipperen’: het deurslot wordt
met een stukje plastic weggeduwd via de deurstijl;
boren van een gaatje om raam
of deur te openen;
insluipen via een openstaand
raam of deur.

WEES WAAKZAAM
Gaat u een aantal dagen weg?
Schakel uw buren of familie
in. Zij kunnen een oogje in het
zeil houden en er wellicht voor
zorgen dat uw woning er ‘bewoond’ uitziet door bijvoorbeeld
de post van de deurmat te halen.
En houd, als u thuis bent, zelf
ook uw eigen buurt in de gaten.
Ziet u een vreemde persoon bij
huizen naar binnen loeren? Of
activiteiten bij een woning waarvan u weet dat de bewoners niet
thuis zijn? Bel meteen 112. De
politie kan door uw telefoontje
misschien een inbraak voorkomen. Het bellen van 112 is bedoeld voor spoedgevallen. Dat
wil zeggen niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar
zeker ook wanneer u getuige
bent van een misdrijf zoals het
voorbereiden van een inbraak.

ANTI-INBRAAKTIPS
De komende weken verschijnt er regelmatig een anti-inbraaktip in het Gemeentenieuws. Kijk voor meer informatie over
woninginbraken op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Openingstijden gemeentehuis
rond feestdagen
ROND DE KERSTDAGEN EN EINDEJAAR HEEFT
HET GEMEENTEHUIS AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN
donderdag 21 december 09.00 – 16.00 uur.
maandag 25 december (1e kerstdag) gesloten.
dinsdag 26 december (2e kerstdag) gesloten.
maandag 1 januari (nieuwjaarsdag) gesloten.
dinsdag 2 januari 10.00 – 17.00 uur.
Bron: Kringloop de Kempen

Hoewel het ophalen en verwerken van grof huishoudelijk afval
sinds dit voorjaar onder contract
van afvalinzamelaar Baetsen
valt, is er voor u niets veranderd.
Kringloop de Kempen haalt nog
steeds op afspraak uw gebruikte
goederen op. Goederen die geschikt zijn voor hergebruik worden gratis opgehaald. Goederen
die niet geschikt blijken te zijn
voor hergebruik (beoordeeld als
grof huishoudelijk afval) worden
tegen betaling meegenomen en
afgevoerd naar de Veldhovense
milieustraat. De beoordeling tot
welke categorie de aangeboden
goederen behoren gebeurt door
de medewerker van de kringloopwinkel.

WILT U EEN
AFSPRAAK MAKEN?
Een afspraak maakt u vooraf via
info@kringloopdekempen.nl of
via telefoonnummer
(040) 25 44 334. De kringloopwinkel probeert uw spullen zo

snel mogelijk bij u op te halen. Op
www.kringloopdekempen.nl
vindt u informatie met betrekking tot het halen en brengen.

Geef herbruikbare spullen een tweede leven. Denk eerst aan
de kringloopwinkel en gooi zo min mogelijk weg in uw grijze
kliko!

Samen op weg naar een
DUURZAAM VELDHOVEN

Rijbewijs vervangen?
Maak een afspraak!
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Informatiebijeenkomst
plannen waterberging en
beekherstel Run
Waterschap de Dommel organiseert 14 december tussen 12.00 en 14.30 uur een inloopbijeenkomst
in ‘t Witven aan de Runstraat 40 in Veldhoven om de voorgenomen plannen voor de watergang de
Run toe te lichten. U kunt vrij binnenlopen, aanmelden is niet nodig.
Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft 28
november het projectplan Waterberging en Beekherstel Run
traject Grootgoor in ontwerp
vastgesteld. De plannen liggen
sinds 1 december zes weken
ter inzage en belanghebbenden kunnen in die periode hun
zienswijze op het plan kenbaar
maken. In de bekendmaking
van Waterschap De Dommel
op
www.officiëlebekendmakingen.nl wordt een nadere
toelichting gegeven op het besluit en de procedure.
BINNENLOPEN
VOOR EEN GESPREK
Het waterschap vindt het belangrijk dat iedereen die daar
behoefte aan heeft de gelegenheid heeft om vragen te

Voortaan alleen
pinnen bij milieustraat
Vanaf 1 januari 2018 kun u alleen nog met uw bankpas betalen bij
de milieustraat. Contant betalen is dan niet meer mogelijk.
Tot nu toe konden bezoekers
van de milieustraat kiezen
hoe ze betaalden; contant of
pinnen. Per januari gaat de
gemeente volledig over op

pinbetaling. De meeste bezoekers pinnen bij voorkeur. Ook
de veiligheid is een reden, we
hebben liever geen contanten
in kas.

HOE WERKT HET
Bij de ingang van de milieustraat beoordeelt een
van de medewerkers het soort afval dat u inlevert.
Sommige afval
stromen kunt u gratis inleveren,
voor andere betaalt u een tarief. Via de draagbare
pinautomaat kunt u vervolgens (contactloos) betalen met uw pinpas of smartphone met NFC-chip.

stellen over de plannen en om
erover in gesprek te kunnen
gaan. De informatiebijeenkomst is daarvoor bedoeld. Er
zijn medewerkers aanwezig
van Waterschap de Dommel
om uw vragen te beantwoorden en er zijn plankaarten te

zien waarop alle voorgenomen maatregelen staan. Heeft
u vragen naar aanleiding van
dit bericht? Neem dan contact op met Philip Schellens
via pschellens@dommel.nl of
Maurice de Wit via
maurice.d.wit@dommel.nl.

Kijk ook op www.veldhoven.nl
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Officiële Bekendmakingen
HOORZITTING
HOORZITTINGEN COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN
De Commissie voor de bezwaarschriften houdt op dinsdag 19 december 2017 de
volgende openbare hoorzittingen.
19.30 uur: Hoorzitting over een bezwaarschrift tegen een opgelegde last onder
dwangsom, perceel De Run 4419 te Veldhoven.
20.00 uur: Hoorzitting over een bezwaarschrift tegen een voorgenomen realisatie
parkeerplaatsen Koekelberg
De commissie hoort de indiener van het bezwaarschrift, eventuele andere belang
hebbenden en het gemeentebestuur in elkaars aanwezigheid.
De zittingen vinden plaats in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Voor
inlichtingen over deze zaken kunt u contact opnemen met het secretariaat van de
commissie, tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 14 040.
Wilt u een openbare hoorzitting bijwonen? Geef dit verzoek (inclusief het aantal
personen dat de hoorzitting bijwoont) dan uiterlijk maandag 18 december 2017
door via telefoonnummer 14 040.

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

De Veldhovense gemeenteraad vergadert op dinsdag 19 december 2017
in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze besluitvormende vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur.
Via www.veldhoven.nl/gemeenteraad kunt u de agenda en vergaderstukken
inzien en de vergadering live volgen.
Spreekrecht voor burgers
Tijdens de raadsvergadering kunnen burgers inspreken over (sterk)
gewijzigde of niet eerder geagendeerde voorstellen. U kunt dan in
maximaal vijf minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om
spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via
griffie@veldhoven.nl of 14 040.
AGENDA RAADSAVOND – BESLUITVORMING
Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven
	Deze agenda benoemt de samenwerking van de negen gemeenten in het
stedelijk gebied voor de periode 2018-2025 op de thema’s wonen, economie, ruimte, voorzieningen en evenementen. Hiermee wordt een goed
woon- en leefklimaat en een bloeiende economie in de gehele regio bevorderd.
Visie op Maatschappelijke Participatie
	De afgelopen maanden hebben Veldhovenaren, instellingen, organisatie
en gemeente samen gesproken over hoe de sociale omgeving in Veldhoven vorm kan krijgen. De uitkomst hiervan is de visie op maatschappelijke
participatie ‘Veldhoven Vooruit!’. De gemeenteraad dient deze visie, inclusief de uitgangspunten voor lokaal gezondheidsbeleid, vast te stellen.

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Zaaknummer

Ingediend

OV2017-0312

30-11-2017 Habraken
(naast nr. 2401)

bouwen bedrijfshal

30-11-2017 Dorpstraat 25

verbouwen rijks
monument en
realiseren parkeerkelder

OV2017-0313

Gemeenteraad vergadert

OMGEVINGSZAKEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Adres

Raadsnieuws

Voor

OV2017-0314

30-11-2017 De Run 4401, 4403

veranderen gevels

OV2017-0315

30-11-2017 Amer 9

bouwen carport

OV2017-0316

01-12-2017 Muggenhol 54

bouwen woning

OV2017-0317

01-12-2017 Blauwven, Zandven

realiseren 48 woningen

OV2017-0318

03-12-2017 Kapelstraat-Zuid 26

realiseren aanbouw

OV2017-0319

04-12-2017 Kleine Dreef 4

legaliseren
overkappingen

OV2017-0320

05-12-2017 Frits Verhagenstraat 14 plaatsen opbouw

OV2017-0321

05-12-2017 Aangelag 19

wijzigen gebruik ruimte

OV2017-0322

05-12-2017 De Goolder 2

plaatsen dakkapel

Zaaknummer

Verzonden
Adres
aan aanvrager

Voor

Verleend/
geweigerd

OV2017-0262 28-11-2017

Heerseweg 20 verbouwen
woonhuis

verleend

OV2017-0288 04-12-2017

Knegselseweg/ kappen bomen
Schooterweg voor aanleg
Zilverbaan

verleend

OV2017-0289 30-11-2017

Amfora 6
(kavel 616F)

verleend

OV2017-0297 04-12-2017

Mauritsstraat 9 plaatsen dakkapel verleend

OV2017-0306 04-12-2017

De Run 6371

aanbrengen luifel

OV2017-0309 04-12-2017

Dwarswal 1

plaatsen dakkapel verleend

bouwen woning

verleend

KENNISGEVING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)
Zaaknummer
Adres
Voor
OV2017-0295

Leuskenhei 51

brandveilig gebruik

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

Verzonden aan
vergunninghouder

IO2017-0006 05-12-2017
(OV2017-007)

Adres

Voor

Witvrouwsberg 18

uitbreiden
verenigingsgebouw
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FOTOGRAFIE:	gemeente Veldhoven en/of Martily Media
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WEBSITE:
www.veldhoven.nl
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gemeente@veldhoven.nl
POSTADRES:
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BEZOEKADRES:
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REGELGEVING
Regeling Melden vermoeden misstand Gemeente Veldhoven 2017

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

WijIk Zeelst: zorg en ondersteuning
Zorg en ondersteuning krijgen op het moment dat je het nodig hebt of wenselijk acht. Klinkt logisch,
maar toch ben je meestal afhankelijk van de planning van een zorgorganisatie of hulpverlener. En van een
vrijwilliger of mantelzorger mag je ook niet verwachten dat die meteen op de stoep staat als je ergens
bij geholpen moet worden. ‘Kan dat niet anders en beter’ is een vraag die ook Mariënne van Dongen,
wethouder Gezondheidsbeleid en Zorg, zich stelde.

Mariënne van Dongen

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor
onder andere de zorg aan langdurig zieken en
ouderen. Vanuit deze taak ziet Mariënne van Dongen
het ook als haar verantwoordelijkheid om mee
te denken over mogelijkheden om het gangbare
zorgmodel te verbeteren. “Ouderen en ook mensen
met een handicap of chronische aandoening wonen
tegenwoordig steeds langer thuis. En dat is goed.
Meedoen aan de samenleving – of het nu via werk
of bezigheid is of door het hebben van sociale
contacten – is voor iedereen belangrijk. Tegelijkertijd
zie ik ook dat er steeds vaker een beroep wordt
gedaan op het netwerk van vrijwilligers en
mantelzorgers rondom de man of vrouw die zorg en
ondersteuning nodig heeft. Vaak begint deze vorm
van informele zorg met lichte werkzaamheden, maar
al te vaak zie je dat de zorg en verantwoordelijkheid
snel toeneemt. ‘Nee’ verkopen is er bij mantelzorgers
en vrijwilligers meestal niet bij, met de kans op
overbelasting tot gevolg.
Ten slotte is inzet van zorgprofessionals mogelijk,
maar een zorgorganisatie bepaalt veelal het tijdstip
waarop iemand zorg krijgt. In de praktijk betekent
dit bijvoorbeeld dat iemand in en uit bed wordt
geholpen of wordt verzorgd op tijdstippen die niet
aansluiten op persoonlijke wensen of plannen
voor die dag. Dit kan dan weer impact hebben op
het sociale leven. Een vicieuze cirkel, kun je wel
zeggen.”
Planningloze zorg
Een doorbraak in deze vicieuze cirkel is gevonden
in ‘planningloze zorg’. Een idee dat voor het

eerst in 2014 werd gepresenteerd tijdens de
Dutch Technology Week in Eindhoven. De
afgelopen jaren is dit idee verder uitgewerkt en
zijn samenwerkingspartners gevonden om het
idee in de praktijk uit te testen. Planningloze zorg
is een manier waarin partners uit de formele en
informele zorg én uit de technologie samenwerken
om iemand alle regie over zijn of haar eigen zorgen ondersteuningsvraag te geven. Een innovatief
zorgmodel, waarin niet de planning van de
zorgorganisatie maar de zorgvraag van de cliënt
centraal staat. In de praktijk neemt een hulpvrager
contact op met een centrale op het moment dat hij
of zij hulp of ondersteuning heeft. Naargelang de
complexiteit of aard van de zorgvraag, komt binnen
de afgesproken tijd – uitgangspunt is binnen ½
uur - een zorgprofessional, mantelzorger, vrijwilliger
of student Summa Zorg om de gevraagde
ondersteuning aan te bieden.
WijIk Zeelst
“Dit zorgmodel waarmee we nu proefdraaien, sluit
naadloos aan op de gemeentelijke doelen van
maatschappelijke participatie, zoals het bevorderen
van zelfredzaamheid en het zorgdragen dat
inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan
de samenleving. We beginnen in Zeelst onder de
naam WijIk Zeelst.” Mariënne van Dongen, zelf een
geboren en getogen ‘Zeelstenaar’, licht de keuze
voor deze wijk toe: “Uit onderzoek blijkt dat er een
groeiende zorgbehoefte is in Zeelst. Daarnaast is er
een grote sociale samenhang in deze wijk. Tenslotte
hebben zorgorganisaties zoals Lunet Zorg en RSZK
Zorgprofessionals en lokale vrijwilligersorganisaties
er al langere tijd stabiele voet aan grond. Prima
uitgangspunten dus om dit innovatieve zorgmodel
juist in de wijk Zeelst uit te testen.”
De eerste deelnemers voor WijIk Zeelst hebben
zich al aangemeld en in mei 2018 wordt er
geëvalueerd. “Factoren zoals minder werkbelasting
bij mantelzorgers en snelheid en kwaliteit van zorg
worden dan onder de loep genomen.” Mariënne
van Dongen sluit niet uit dat bij positieve resultaten
deze manier van zorg en ondersteuning verder
wordt uitgerold in Veldhoven en de regio.

Wilt u meer weten over WijIk Zeelst?
Op zondag 17 december kunt u hiervoor
terecht bij de informatiekraam van WijIk
Zeelst op de kerstmarkt in woonzorgcomplex
Rundgraafpark aan de Houtwal Veldhoven.
U kunt binnenlopen tussen 13.00 – 16.00 uur.
Er volgen meer informatiebijeenkomsten op
andere locaties.

Informatie WijIk Zeelst
Woont u in de wijk Zeelst en kunt u hulp of ondersteuning gebruiken? Of bent u mantelzorger van
een wijkbewoner en groeit uw mantelzorgtaak u
boven het hoofd? WijIk Zeelst is voor:
• Mensen die nog zelfstandig wonen, maar wat extra ondersteuning goed kunnen gebruiken zodat
het mantelzorgnetwerk niet overbelast raakt;
• Mensen die in een testperiode (in elk geval tot en
met mei 2018) deze nieuwe manier van werken
gratis willen uitproberen en zo willen meedenken
en doen in het ontwikkelen van een nieuwe vorm
van dienstverlening.
Samenwerkingspartners in WijIk Zeelst
WijIk Zeelst is een samenwerking tussen
zorgorganisatie Lunet zorg, RSZK Zorgprofessionals, opleidingsinstituut Summa Zorg,
Centrale24 en Mextal met Viedome. Daarnaast
zijn ook het vrijwilligersbureau van Cordaad
Welzijn en SWOVE (Stichting Welzijn voor
Ouderen Veldhoven) betrokken, plus het ‘eigen’
netwerk; de mantelzorgers van cliënten.

De komende weken leest u in het Veldhovens
Weekblad regelmatig interviews met mensen die
nauw betrokken zijn bij WijIk Zeelst.
Meer weten of aanmelden?
Stuur een e-mail naar info@wijik-zeelst.nl of bel 088 245 77 95 en vraag naar WijIk Zeelst. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 19.30 uur;
in weekenden en op feestdagen van 10.00 - 17.00 uur.

