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Gemeentenieuws
Hulp bij energie besparen en subsidie aanvragen

Energieloket
SlimWonen+ nu ook
voor Veldhoven
Sinds 1 december is energieloket SlimWonen+ ook beschikbaar
voor Veldhovenaren. Dit digitale loket, ondersteund door gemeenten en energiecoöperaties, helpt huizenbezitters hun woning energiezuiniger te maken.
Www.slimwonenplus.nl geeft u
informatie op maat over duurzame energiebesparing. Check
uw energieverbruik en bekijk
de bespaartips. Zoek praktische
informatie op over het energiezuiniger maken van uw woning
en vind een betrouwbaar bedrijf
dat u hierbij kan helpen. Via
Facebook houdt SlimWonen+
haar volgers op de hoogte van
interessant en actueel nieuws.
Milieuwethouder Nicole Ramaekers is blij met energieloket
SlimWonen+: “Jaarlijks geven
we gemiddeld één maandsalaris uit aan energie. Maar liefst
één op de vijf huishoudens
maakt zich hier zorgen over en
wil er iets aan doen. SlimWonen+ maakt de zoektocht naar
goedkoper en duurzamer wonen eenvoudiger en biedt ook
nog persoonlijke, professionele

begeleiding. Daarmee draagt
SlimWonen+ bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente
Veldhoven.”
ENERGIEBESPAREN
DOE JE NU!
SlimWonen+ is gekoppeld aan
de landelijke campagne ‘Energiebesparen doe je nu’. Deze
campagne richt zich op de
rijkssubsidieregeling voor energiebesparende
maatregelen.
Eigenaren van bestaande woningen krijgen tot 20% subsidie
wanneer ze twee of meer energiebesparende
maatregelen
uitvoeren. Ook Verenigingen
van Eigenaren (VvE) kunnen
gebruik maken van deze rijkssubsidieregeling. Geïnteresseerden worden vanuit de campagnewebsite direct doorverwezen
naar SlimWonen+, het lokale

Op http://veldhoven.raadsinformatie.nl vindt u via de kalender meer informatie over deze avond.

PARTNERS SLIMWONEN+
SlimWonen+ wordt ondersteund door een regionaal
platform van bedrijven, lokale
initiatieven en deelnemende
gemeenten. Deelnemende bedrijven voldoen aan kwaliteitscriteria en waar mogelijk worden lokale bedrijven ingezet.
SlimWonen+ heeft geen winstoogmerk en is er voor huiseigenaren. Eerder was het loket al
beschikbaar voor de gemeenten
Best, Geldrop-Mierlo en Waalre. Sinds 1 december zijn ook
de gemeenten Eindhoven, Helmond, Nuenen en Veldhoven
aangesloten. U vindt uw eigen
lokale loket via
www.slimwonenplus.nl.

RAADSAVOND DINSDAG 20 DECEMBER 2016
- BEELDVORMING
Zwembad
De raad heeft tijdens de Algemene Beschouwingen over de
begroting 2017 en verder op 8 november jongstleden
besloten een extra beeldvormende raadsavond te
organiseren over de toekomst van zwembad Den
Ekkerman. Tijdens deze avond zal het plan van werkgroep
‘Behoud zwemwater’ aan de orde komen.

Weet u het nog?

Groene kliko om de week
geleegd in de wintermaanden

Het grootste deel van het jaar
wordt de groene kliko wekelijks
geleegd, behalve in de wintermaanden. In de winterperiode is er namelijk veel minder
tuinafval. Ook is er dan minder
kans op overlast van geur of
insecten, de temperaturen zijn
immers een stuk lager. Vanaf
maart 2017 wordt het GFT+E
weer wekelijks opgehaald.

Zichtbare kleding verhoogt
verkeersveiligheid
Fietsverlichting is heel belangrijk en verplicht in het donker. Het project Reflection Day gaat daarin
nog iets verder, namelijk met extra aandacht voor goed zichtbare kleding, materialen en bewustwording voor vooral basisschoolkinderen. Reflection Day loopt van 1 december 2016 tot 21 januari 2017.

REFLECTEER EN VAL OP
In de basisschoolklassen wor-

Uiterlijk juli 2017 neemt de raad een besluit over de
toekomst van het zwembad.

In de maanden december, januari en februari wordt uw groene
kliko om de week geleegd. Houd hier alstublieft rekening mee als
u de groene kliko aan de straat zet.

Leerlingen van basisscholen laten zich zien!

den er onder andere gastlessen gegeven met uitleg over
het belang van zichtbaarheid in
het verkeer. De kinderen krijgen
reflecterende hesjes en armbandjes én de opdracht: ‘Zorg
dat je gezien en geflitst wordt’.
Ben zo zichtbaar mogelijk. Speciale flitsteams gaan op pad
om de reflecterende kinderen
’s avonds en in de weekenden
bij sportclubs en winkelcentra
te fotograferen. De deelnemende scholen en kinderen maken

De gemeenteraad komt op dinsdag
20 december bij elkaar voor een beeldvormende raadsavond in de raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze informatieve bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur.

informatiepunt voor deze en al
bestaande subsidieregelingen.

Kinderen basisschool De Rank in reflecterende veiligheidshesjes.

Vijf Veldhovense basisscholen
(groepen 5 t/m 8) en meerdere
basisscholen in Eindhoven doen
mee aan deze actie. Op vrijdag
2 december gaf wethouder en
verkeerveiligheidsambassadrice
van Metropoolregio Eindhoven,
Nicole Ramaekers de officiële
aftrap voor het verkeersproject
Reflection Day op basisschool
De Rank.

Beeldvorming
gemeenteraad

hiermee kans op prijzen.
REFLECTION DAY
Het project is onderdeel van de
verkeersveiligheidscampagne
van de Provincie Noord-Brabant ‘Brabant gaat voor Nul
verkeersdoden’.

GFT+E
De afkorting GFT+E staat voor
groente-, fruit- en tuinafval plus
alle etensresten. Naast gemaaid
gras, blad en snoeiafval dus álle
groente- en fruitschillen (ook
sinaasappelschillen en notendoppen), álle rauwe, gekookte
of gebakken etensresten, visgraten, botjes van vlees en gevogelte, rauwe of gare vleesresten. Echt álle etensresten dus.

OPHAALDATA
Wilt u weten wanneer precies uw
afval wordt opgehaald? Kijk op
www.veldhoven.nl/afvalkalender
De kalender voor 2017 staat
al online. Vul uw postcode en
huisnummer in om uw persoonlijke afvalkalender te bekijken,
te printen of te downloaden. U
kunt de afvalkalender ook toevoegen als iCal-bestand aan uw
digitale agenda.

Openingstijden
gemeentehuis rond
feestdagen
Rond de kerstdagen en eindejaar heeft het gemeentehuis aangepaste openingstijden.
donderdag 22 december 09.00 - 15.30 uur.
maandag 26 december (2de kerstdag) gesloten.
maandag 2 januari 10.00 - 17.00 uur.
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Maak het inbrekers lastig

Aandacht voor preventie
woninginbraak
Van begin oktober tot eind maart liggen de inbraakcijfers over het algemeen wat hoger dan in de
andere maanden van het jaar. In het donker opereren inbrekers gemakkelijker. Een inbraak is nooit
helemaal te voorkomen, maar u kunt zelf een aantal maatregelen nemen om die kans te verkleinen.
Uit politiecijfers blijkt dat er in
2015 in Veldhoven 87 keer is ingebroken in woonhuizen en er
zijn 40 inbraakpogingen gedaan.
In die gevallen heeft de inbreker
dus geprobeerd binnen te komen, maar is dat om de een of
andere reden niet gelukt. Goed
hang- en sluitwerk of andere inbraakwerende maatregelen kunnen daaraan hebben bijgedragen.
INBRAAKMETHODEN
Enkele manieren waarop inbre-

kers 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.

WAAKZAAMHEID
Gaat u een aantal dagen weg,
schakel uw buren of familie
in. Vraag ze een oogje in het
zeil te houden en er eventueel
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.

Extra koopzondagen rond
feestdagen
Ook dit jaar zijn er weer extra koopzondagen met de feestdagen. Er zijn geen
extra koopavonden.
Er is in december nog één extra koopzondag op:
1
 8 december 2016
Tijdens deze koopzondag is het parkeren in het CityCentrum gratis.

Nieuwjaarsontmoeting 2017
Donderdag 5 januari 2017, 19.30 - 22.00 uur in Theater de Schalm

Mensen van Veldhoven

Digisterkercertificaten
uitgereikt
Ruim twintig cursisten ontvingen vrijdag 9 december hun Digisterker-certificaat. Via de cursus Digisterker leerden zij om te gaan met
internet en e-mail en digitaal te communiceren met de overheid.
Tijdens de certificaatuitreiking
vroegen we aan cursiste Mieke
van Grootel (70) waarom zij
besloot mee te doen. Mieke
is al jaren hét gezicht van Kafee ‘t Stuupke in Zeelst: “Ik zie
natuurlijk elke dag veel jonge
mensen, allemaal druk in de
weer met hun mobieltjes. Dat
maakte me nieuwsgierig.”
Mieke besloot dat het tijd was
om de digitale wereld te ontdekken. Via Digisterker stak ze
een hoop op over de computer,
het internet en de digitale overheid. “Ik heb alle drie de cursussen gevolgd. Je moet ook wel,
want tegenwoordig moet je zo
veel dingen regelen via internet.” Mieke is enthousiast over
de trainingen en het effect van
Digisterker. “De begeleiding
van Seniorweb was fijn en de
cursusboeken zijn heel duidelijk,
daar kijk ik nog regelmatig in. Ik
voel me achter de computer nu
veel zekerder van mezelf. Ik kan
de cursus dan ook aan iedereen
aanraden!”. Ook de overige
deelnemers zijn zonder uitzondering positief over de cursus,
de docenten en wat ze hebben
opgestoken: “Het is lang niet
zo moeilijk als het lijkt”, “het
maakt me mondiger, ik voel me
nu veel zelfstandiger” en, heel
belangrijk; “naast leerzaam ook
érg gezellig!”.

19.30 uur Inloop gasten
20.00 uur Officieel programma in de grote zaal
Organisatie:
Museum `t Oude Slot
De Bibliotheek Veldhoven
Theater de Schalm
Veldhovens Ondernemers Contact
Muziekschool Art4U
Gemeente Veldhoven
21.00 - 22.00 uur Informeel programma in de foyer

WAAROM DIGISTERKER
Overheidsorganisaties zoals de
gemeente, belastingdienst, medische- en zorgdiensten, reisorganisaties, winkels communiceren steeds vaker digitaal via
het internet. En daarvoor moet
je wel kunnen omgaan met een
computer, iPad of tablet. Ge-

meente, Seniorenraad, Bibliotheek en SeniorWeb stelden
daarom een cursusprogramma
samen om u daarmee digitaal
sterker te maken. Met de opgedane kennis kunt u mee blijven
doen en gaat u geen nuttige en
soms noodzakelijke informatie
en dienstverlening missen.
NIEUWE CURSUSSEN IN 2017
Vanaf februari 2017 start weer
een nieuwe reeks Digisterkercursussen. Er zijn drie cursussen, die alle ‘opleiden’ voor het
communiceren met de overheid. Uw huidige digitale kennis
bepaalt welke van de drie cursussen voor u geschikt is. Zo is
er een cursus voor mensen, die
nog nooit iets met een computer hebben gedaan. Een tweede
cursus gaat uit van een zekere
basiskennis. Een derde cursus is
bedoeld voor hen die al internetten en e-mailen. De cursussen vinden op werkdagen in de
morgen of middag plaats. Voor
werkenden zijn deze cursussen
op zaterdagmorgen.
MEER INFORMATIE
Stap over de drempel en zorg
dat u ook mee kunt doen aan
de digitale samenleving. Twijfelt
u of zo’n cursus iets voor u is,
wilt u technisch of aankoopadvies of wilt u zich inschrijven?
Kom dan naar de open dag op
dinsdag 10 januari in de bibliotheek. Aanvang om 14.00 uur
met een presentatie, waarna u
vragen kunt stellen en u zich
kunt inschrijven. Kunt u dan
niet komen? Bel dan met cursuscoördinator Ina Onnekes,
telefoonnummer (040) 25 46
304.

We bieden onze gasten drie consumpties aan. Parkeergarage ‘Geer’ is gratis toegankelijk vanaf 19.00 uur.
Meer informatie: E gemeente@veldhoven.nl - T 14 040
www.veldhoven.nl
www.art4u-kunsteducatie.nl
www.museumoudeslot.nl

www.bibliotheekveldhoven.nl
www.deschalm.com
www.veldhovensondernemerscontact.nl

Kijk ook op
www.veldhoven.nl
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OfficiëleBekendmakingen Gemeenteblad

De gemeente Veldhoven maakt, op een enkele uitzondering na, officiële bekendmakingen voortaan 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 bezwaaren/of beroepsprocedures u kunt volgen.

OMGEVINGSZAKEN

DAMOCLESBELEID

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer
Ingediend
Adres
Voor

SLUITING OPIUMWET
Besluit om het pand Hoogstraat 51 voor de duur van drie maanden te sluiten.

OV2016-0329

30-11-2016 Brandrood Oerle-Zuid
kavel 617B

bouwen woning

OV2016-0330

01-12-2016 Roodbont Oerle-Zuid
kavel 624L

bouwen woning

OV2016-0331

05-12-2016 Locht 117

aanleggen paddenpoel

OV2016-0332

05-12-2016 Fossa Oerle-Zuid kavel 601D en 601E

bouwen dubbel woonhuis

OV2016-0333

05-12-2016 De Naaldenmaker 10

realiseren dakopbouw

OV2016-0334

05-12-2016 Sint-Janstraat OerleZuid 1107G

bouwen zorgcluster

OV2016-0335

05-12-2016 Witrik Oerle-Zuid
kavel 624N

bouwen appartementen

OV2016-0336

06-12-2016 Oeienbosdijk 70

bouwen boomhut

Adres

OV2016-0242 De Run 4610

Vertrek naar

Verleend/
geweigerd

Verbeek, W.W.H.

21-07-1969

12-10-2016

België

verleend

Crom, M.W. de

06-09-1988

17-10-2016

Groot-Brittannië

Kjellman, B.S.M.

21-06-1987

19-10-2016

onbekend

Trojak, Z.

18-08-1974

19-10-2016

onbekend

Trojak, A.

06-06-1972

19-10-2016

onbekend

Polus, M.F.

09-08-1986

18-10-2016

Polen

Poswiatowska, M.M.

03-06-1984

18-10-2016

Polen

Poswiatowska, L

22-06-2016

18-10-2016

Polen

Buijvoets, I.M.

04-10-1985

26-10-2016

Australië

Ravat, H.P.M.

05-03-1987

03-11-2016

onbekend

Voor

Palmen, R.A.G.

04-10-1969

03-11-2016

onbekend

veranderen inrichting

Dowling, S.L.L.

25-01-1995

08-11-2016

Australië

De Run 4601

Voor
bouwen tijdelijk
kantoor

Voor

Verleend / geweigerd

brandveilig gebruik

verleend

KENNISGEVING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
(UITGEBREIDE PROCEDURE)
Zaaknummer

Adres

OV2016-0199 Grote Aard 15

BESLUIT TOT OPNAME GEGEVENS OVER HET VERTREK
Burgemeester en wethouders hebben besloten om, ingevolge artikel 2.21 van de
Wet basisregistratie personen, 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.
Uitschrijfdatum

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
(UITGEBREIDE PROCEDURE)
Zaaknummer

INSCHRIJVING RNI

Geboortedatum

Verzonden aan Adres
aanvrager

OV2016-0312 02-12-2016

Overeenkomst over de ontwikkeling van Oude Kerkstraat 16
Overeenkomst over de ontwikkeling van Libra 2

Naam en
voorletters

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

ANTERIEURE EXPLOITATIEOVEREENKOMST

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

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

