


 Prins Willem-Alexanderschool
 school voor speciaal onderwijs SO VSO MG

De Prins Willem-Alexanderschool is een school voor SO (speciaal 
onderwijs) VSO (voortgezet speciaal onderwijs)en MG (meervoudig 
gehandicapten). De school biedt kinderen met een verstandelijke
en lichamelijke beperking passend onderwijs.

 040 - 253 43 00  www.pwaveldhoven.nl

Kinderdagverblijf De Paraplu en buitenschoolse opvang 
Clup Hasta la Pasta zijn onderdeel van Nummereen Kinderopvang. 
De opvang is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.30 
tot 18.30 uur. De flexopvang is geopend van 6.45 tot 19.15 uur. 
Nummereen biedt via De Speelberg ook peuterspeelzaalwerk aan 
in MFA Noord. 

 0497 - 51 78 14  www.nummereen.com

 Consultatiebureau 
 ZuidZorg is onderdeel 
 van het Centrum voor 
 Jeugd en Gezin.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor ouders met
kinderen van 0 tot 19 jaar. Het consultatiebureau houdt de 
groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar in de gaten. 
Ouders kunnen hier terecht met alle vragen over het opgroeien
of opvoeden van kinderen. 

 040 - 230 84 08  www.zuidzorg.nl

Het wijkcentrum in MFA Noord is voor alle bewoners en partijen 
in het noordelijk woongebied: Heikant, De Kelen, De Polders. 
Activiteiten worden voor, door en met bewoners georganiseerd. 

 contactpersoon: Henk van Hugten 06 - 27 36 46 50 

 info@stimulansveldhoven.nl

Openbare basisschool Dick Bruna stemt onderwijs af op kinderen 
die mogen verschillen in aanleg, ontwikkeling, mogelijkheden en 
behoeften.
 

 040 - 254 41 29   www.obsdickbruna.nl
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Eerste verdieping



Wat is een Brede School?
Een Brede School is een samenwerking tussen 
verschillende organisaties die zich richten op onderwijs, 
zorg, opvang, welzijn en vrije tijd voor kinderen van 0 – 
16 jaar. De Brede School stelt de ontwikkeling en het 
welzijn van kinderen voorop. De verschillende organisaties 
maken intensief gebruik van elkaars deskundigheid. 
Samenwerking verloopt eenvoudiger als organisaties 
elkaar op ieder moment van de dag kunnen ontmoeten. 
Daarom werken ze samen onder één dak.

Wat is een MFA?
Het gebouw waar een Brede School in zit, heet een 
multifunctionele accommodatie (MFA). Het multifunctionele 
karakter houdt in dat alle organisaties van elkaars ruimte 
gebruik kunnen maken. Voor ouders is het prettig dat alle 
organisaties zich op één locatie bevinden.
Dat scheelt reistijd. 
 
MFA’s in Veldhoven
MFA Noord is de eerste MFA in Veldhoven. Er komen 
nog twee MFA’s: Midden en Zuid. In al deze MFA’s zijn 
onderwijs, opvang en peuterspeelzaal gehuisvest. In 
Noord is ook een wijkcentrum en consultatiebureau 
aanwezig. 

Duurzaam gebouw
MFA Noord is een duurzaam gebouw. Bij de bouw zijn 
de volgende duurzame maatregelen genomen:
•	 De	regen	wordt	opgevangen	en	gebruikt	om	de	
 toiletten door te spoelen;
•	 De	regen	wordt	ook	opgevangen	om	de	omgeving	
 van het schoolplein groen te houden.
•	 De	gevel	en	het	dak	van	het	gebouw	zijn	goed	
 geïsoleerd waardoor het gebouw langzaam afkoelt in 
 de winter en langzaam opwarmt in de zomer.
•	 Uit	lucht	die	het	gebouw	verlaat,	wordt	warmte	
 teruggewonnen.
•	 De	MFA	heeft	een	groen	dak.	Dit	zorgt	voor	extra	
 isolatie en houdt het regenwater langer vast.
 
Deze maatregelen zorgen voor een comfortabel 
schoolgebouw met een zeer goed binnenklimaat. 
 
Voor meer informatie zie www.veldhoven.nl. 
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In Veldhoven komen op drie locaties gebouwen
voor de brede school. Deze heten multifunctio-
nele accommodaties (MFA’s). 

Wat is een Brede School?
Een Brede School is een samenwerking tussen verschil-
lende organisaties die zich richten op onderwijs, zorg,
opvang, welzijn en vrije tijd voor kinderen van 0 tot 16
jaar. De Brede School stelt de ontwikkeling en het wel-
zijn van kinderen voorop. De verschillende organisaties
maken intensief gebruik van elkaars deskundigheid.
Samenwerking verloopt eenvoudiger als organisaties
elkaar op ieder moment van de dag kunnen ontmoe-
ten. Daarom werken ze samen onder één dak.

Wat is een MFA?
Het gebouw waar een Brede School in zit, heet een
multifunctionele accommodatie (MFA). Het multifunc-
tionele karakter houdt in dat alle organisaties van
elkaars ruimte gebruik kunnen maken. Voor ouders,
kinderen en professionals is het prettig dat alle organi-
saties zich op één locatie bevinden.

MFA’s in Veldhoven
MFA Noord is de eerste MFA in Veldhoven. Er komen
nog twee MFA’s: Midden en Zuid.  In al deze MFA’s zijn
onderwijs, opvang en een peuterspeelzaal gehuisvest.
In Noord is ook een wijkcentrum en consultatiebureau
aanwezig. 

Voor meer informatie zie www.veldhoven.nl. 

Brede School Veldhoven en MFA’s MFA Noord
Zaterdag 9 juni vindt de officiële opening plaats van
de allereerste multifunctionele accommodatie in
Veldhoven: MFA Noord. 

Begin mei is dit gebouw in gebruik genomen en nu is
het de tijd om het gebouw officieel te openen. 
Alle belangstellenden zijn van harte welkom. 
Zie de Uitnodiging hieronder. 

Prins Willem-Alexanderschool
school voor speciaal onderwijs SO VSO MG
De Prins Willem-Alexanderschool biedt kinderen pas-
send onderwijs in een veilige omgeving. In MFA Noord
krijgen kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar les.

De Paraplu en Clup Hasta la Pasta
Kinderdagverblijf De Paraplu en buitenschoolse
opvang Clup Hasta la Pasta zijn onderdeel van
Nummereen Kinderopvang. De opvang is van maan-
dag tot en met vrijdag geopend van 7.30 tot 18.30
uur. De flexopvang is geopend van 6.45 tot 19.15 uur.
Nummereen biedt via De Speelberg ook peuterspeel-
zaalwerk aan in MFA Noord. 

ZuidZorg/Jeugdgezondheidszorg
Consultatiebureau ZuidZorg is onderdeel van het
Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het Cent rum voor Jeugd en Gezin is er voor ouders
met kinderen van 0 tot 19 jaar. Het consultatiebureau
houdt de groei en ontwikkeling van kinderen van 0 tot
4 jaar in de gaten. Ouders kunnen hier terecht met
alle vragen over het opgroeien of opvoeden van kin-
deren. 

Stimulans
Wijkcentrum Stimulans in MFA Noord is voor alle
bewoners en partijen in het noordelijk woongebied:
Heikant, De Kelen, De Polders. Activiteiten worden
met, door en voor bewoners georganiseerd. 

Dick Bruna
Dick Bruna is een openbare basisschool waar alle kin-
deren welkom zijn. De school stemt nadrukkelijk af op
verschillen in aanleg, ontwikkeling, mogelijkheid en
behoefte.

Gebruikers MFA Noord

Prins Willem-Alexanderschool Consultatiebureau Openbare basisschool
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MFA Noord is een duurzaam gebouw. Bij de bouw zijn
onder andere de volgende duurzame maatregelen
genomen:
� De MFA heeft een groen dak. Dit zorgt voor extra

isolatie en houdt het regenwater langer vast.
� De regen wordt opgevangen en gebruikt om de

toiletten door te spoelen.
� Het gebouw heeft heel veel ramen, waardoor er

veel daglicht binnenkomt. Dit is gezond en
bespaart energie.

� De gevel en het dak van het gebouw zijn goed
geïsoleerd waardoor het gebouw langzaam afkoelt
in de winter en langzaam opwarmt in de zomer.

� Uit lucht die het gebouw verlaat, wordt warmte
teruggewonnen.

Deze maatregelen zorgen voor een comfortabel
schoolgebouw met een zeer goed binnenklimaat. Ook
bij de ontwikkeling van de nieuwe MFA’s is er veel
aandacht voor duurzaamheid.

MFA Noord
zeer duurzaam
gebouw

Ontwikkelaars
MFA Midden en
Zuid bekend
Begin mei zijn de overeenkomsten voor MFA Midden
en MFA Zuid ondertekend. Verschillende partijen zijn
uitgenodigd om een ontwerp en prijsaanbieding te
maken. Bouwers met Visie uit Veldhoven heeft uitein-
delijk opdracht gekregen voor het ontwerp en de
bouw van MFA Midden. Voor MFA Zuid heeft BAM
Utiliteitsbouw uit Eindhoven deze opdracht gekregen. 

De komende maanden wordt in overleg met de toe-
komstige gebruikers een voorontwerp gemaakt. Ook
wordt het ontwerp van de openbare ruimte in samen-
spraak met omwonenden opgestart. Omwonenden
die zich hebben aangemeld voor een werkgroep wor-
den hier na de zomervakantie voor benaderd. Beide
MFA’s worden in de tweede helft van 2014 opgele-
verd.

LIAG architecten en bouwadviseurs heeft het ontwerp van MFA Noord gemaakt in samenwerking
met Mertens Bouwbedrijf. In dit ontwerp komt een duidelijke visie over de vormgeving, het kleur-
gebruik en de toegankelijkheid naar voren.

Vormgeving
Het gebouw bestaat uit
vijf vleugels rond een
dorpsplein als centraal
ontmoetingspunt. Het
pand heeft hierdoor een
abstracte mensvorm met
de vleugels als ledematen
en hoofd en het dorps-
plein als gemeenschappe-
lijk hart. In het dorpsplein
ligt een grote trap die ook
dienst doet als tribune
voor theater en evene-
menten voor de buurt en
gebruikers. 

Kleurgebruik
Het ontwerp van de MFA
heeft naast de uitgespro-
ken vormgeving ook een
bijzonder kleurenschema.
Dit kleurgebruik geeft het
gebouw een duidelijke
plek in de wijk. De aange-
brachte huiskleuren in de
gevel worden doorgezet in
het interieur zoals bijvoor-
beeld in de kozijnen, vloe-
ren en (keuken)kastjes. 
Hierdoor vindt elke gebrui-
ker zijn eigen identiteit
terug. Ook voor de bezoe-
ker is het op deze manier
eenvoudig zijn weg te vin-
den. 

MFA Noord: het gebouw

Toegankelijkheid
Het gebouw is gericht op
ontmoeting en participatie.
Het dorpsplein in het
midden van het gebouw
dient als multifunctionele
ontmoetingsruimte voor
iedereen. Hierdoor wordt
het gebouw een aantrek-
kelijke plek om te zijn. Dit
verhoogt de participatie
van omwonenden en het
gebruik van het wijkcen-
trum. De heuvel die de
aula op de eerste verdie-
ping van de MFA verbindt
met het buitenterrein kan
gebruikt worden als speel-,
onderwijsplek of tribune.
Op deze manier wordt de
MFA zeer benaderbaar en
uitnodigend.
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In de periode februari t/m juli 2010 gaat het gemeen-
telijke BAG-team in Veldhoven gebouwen inventarise-
ren en/of meten. Dit is het gevolg van nieuwe
wetgeving: de wet BAG. Deze wet zorgt er voor dat
straks alle adressen en gebouwen binnen Veldhoven in
één systeem vastliggen.

Sinds 1 juli 2009 is de wet BAG van kracht. De afkorting
BAG staat voor Basisregistraties Adressen en Gebouwen.
Deze wet regelt dat alle Nederlandse gemeenten de ba-
sisgegevens van adressen en gebouwen in één centraal
systeem bijhouden. Dit registratiesysteem zorgt er voor
dat informatie over een pand en adres snel en eenduidig
beschikbaar is. Alle overheidsorganen zijn verplicht, hier-
van gebruik te gaan maken.

Verbetering dienstverlening
De wet BAG moet er voor zorgen dat de overheidsdienst-
verlening aan burgers en bedrijven verbetert. U hoeft door
de nieuwe wet gegevens nog maar éénmaal te verstrek-
ken. En dat is gemakkelijk, wanneer u in de toekomst bij-
voorbeeld een vergunning voor een verbouwing wilt
aanvragen. En veiligheidsdiensten zoals brandweer en am-
bulance kunnen snel het juiste adres en gebouw vinden.
Zo kunnen ze adequaat optreden in noodsituaties.

Registratie volgens wettelijke richtlijnen
Om deze basisregistraties volgens de landelijk geldende
richtlijnen in te voeren, moeten de gemeenten alle gege-
vens over adressen en gebouwen controleren. 

Een hele klus, die voor een groot deel al is geklaard op
basis van archiefmateriaal en luchtfoto’s. Maar de gege-
vens zijn nog niet compleet en moeten worden aange-
vuld door inventarisatie en/of meting ter plekke. Want
niet alleen hoofdgebouwen maar ook alle bijgebouwen
moeten worden geregistreerd. Denk dan bijvoorbeeld aan
een vrijstaande garage of stal.   

Verzoek om medewerking
Een aantal medewerkers van de gemeente Veldhoven
gaat de komende maanden op pad, om gegevens ter
plekke te inventariseren en/of te meten. Omdat bijge-
bouwen in het algemeen achter de hoofdgebouwen lig-
gen, is daarvoor toegang tot het terrein nodig. Daarom
verzoeken we u vriendelijk om de medewerker desge-
vraagd toegang te verlenen. Al deze medewerkers kun-
nen zich legitimeren met een legitimatiebewijs van de
gemeente Veldhoven, dus vraag er gerust naar. Mogen
we op uw medewerking rekenen? Alvast bedankt.

Meer weten?
Meer informatie over de wet BAG vindt u op
www.bag.vrom.nl.

Contact
Heeft u vragen of wilt u meer weten over de wet Basis-
registraties Adressen en Gebouwen? 

Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum
van de gemeente Veldhoven, tel. (040)  25 84 444.

Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)

Inventarisatie 
gebouwen Veldhoven Maandag 15 februari 2010

ging de tijdelijke website van
het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) Veldhoven online:
www.cjgveldhoven.nl. Tot de de-
finitieve CJG-website er is, vindt u
hier alvast belangrijke informatie over
het CJG en kunnen professionals zich aanmelden voor
de digitale CJG-nieuwsbrief. 

Bij het CJG kan iedereen terecht met vragen over op-
voeden en opgroeien. Het is een samenwerkingsverband
tussen de gemeente Veldhoven, GGD Brabant Zuidoost,
Maatschappelijk Werk DommelRegio, ZuidZorg en MEE
Zuidoost-Brabant en Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant.
Het CJG werkt samen met onder meer scholen, kinder-
opvang, peuterspeelzalen en welzijnswerk. Met de
komst van het CJG is de tijd dat mensen met hun vragen
over opvoeden en opgroeien bij verschillende instanties
moeten aankloppen voorbij.

Aanmelden nieuwsbrief 
Heeft u als professional veel met jeugd te maken en wilt
u op de hoogte worden gehouden van de voortgang
van het CJG Veldhoven dan kunt u zich op de tijdelijke
website aanmelden voor de digitale CJG-nieuwsbrief. 

Kijk ook eens op
www.veldhoven.nl

Tijdelijke website 
Centrum Jeugd en Gezin
Veldhoven online

De eerste brede school van Veldhoven komt in het 
gebied Noord, aan de Meerstraat om precies te zijn.
Op deze locatie stak wethouder Selma Koegler, met as-
sistentie van collega Jack Tops en een aantal partners
van het project, afgelopen vrijdag de eerste schop de
grond in. Een symbolische actie om te laten zien dat
we nu echt gaan beginnen. 

Wethouder Selma Koegler: “Ik heb heel lang uitgekeken naar
dit moment. We praten in Veldhoven al ruim tien jaar over
brede scholen en nu is het dan eindelijk zover. We starten op
zeer korte termijn met de bouw en hij staat er in 2011!”

Veilig, duurzaam en fris
De komende tijd wordt hard gewerkt aan het ontwerp van
het gebouw en het aangrenzende wijkpark. Dit gebeurt in
nauw overleg met alle betrokkenen. De wethouder ver-
volgt: “Er komt een gezonde, veilige, duurzame en frisse
school, waarin leerlingen van regulier en speciaal onderwijs
dicht bij huis les krijgen. Maar het gebouw biedt ook ruimte
voor bijvoorbeeld het wijkcentrum en het consultatiebu-
reau. Het wordt dus een multifunctionele accommodatie.”

Meer mogelijkheden
Na de zomervakantie van 2011 wordt het gebouw in ge-
bruik genomen. Dit betekent overigens niet dat de an-
dere scholen in Noord gaan verdwijnen. Selma Koegler:

“In Veldhoven-Noord komt er een school bij. De andere
scholen worden verbreed, zodat ook zij de gewenste
dagarrangementen kunnen aanbieden. Er zijn straks dus
veel meer mogelijkheden voor ouders en kinderen.”

Start bouw brede school in Veldhoven-Noord

Symbolisch eerste schop de grond in

De bouw gaat nu echt van start

Bomen snoeien

Afsluiting 
Sondervick
Gemeente Veldhoven laat in week 8 de Amerikaanse
eiken aan de Sondervick snoeien. Tijdens de werk-
zaamheden wordt het verkeer omgeleid.

In de week van 22 tot en met 26 februari is de Sonder-
vick van dinsdag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur
afgesloten voor alle verkeer. De Amerikaanse eiken op
het weggedeelte tussen Antwerpsebaan en Heerbaan
worden dan gesnoeid. Een omleidingsroute wordt aan-
gegeven. 
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Als burgers de vermeende kloof met hun eigen lokale
overheid willen overbruggen, moeten ze soms een stap
doen waarvoor wel wat durf nodig is: inspreken op een
raadsbijeenkomst. Op die manier krijgt een papieren
verzoek opeens een gezicht en een stem. En dan blijken
raadsleden wel degelijk gevoelig voor goede argumen-
ten en een warm, welgemeend betoog.

Subsidie voor starthek
Op 4 november jl. was Lambert van den Bliek, op dat mo-
ment voorzitter van Fietscrossvereniging Veldhoven, één
van de insprekers tijdens de begrotingsvergadering. Eer-
der had hij vergeefs bij B en W een beroep gedaan op een
subsidiepotje voor sportdoeleinden. “Onze vereniging
had dringend een nieuw starthek nodig, omdat we an-
ders van de bond geen wedstrijden meer mochten orga-
niseren. Via sponsoring hadden we wel wat
binnengehaald, maar niet voldoende. Vandaar die laatste
poging om de raad te overtuigen van de noodzaak.”

Toen zijn vijf minuten spreektijd om waren, bleken zijn
kansen gekeerd. Netwerken tijdens een vergaderpauze –
Van den Bliek bleek diverse raadsleden persoonlijk te ken-
nen– deed de rest: de raad keurde zijn aanvraag alsnog
goed. Vanzelfsprekend kijkt hij met voldoening terug op

zijn inspreekbeurt. “Als je verzoek eerst wordt afgewe-
zen en later door de raad wordt goedgekeurd, kun je zeg-
gen dat inspreken wel degelijk loont.”

Kioskpop: snel resultaat
Namens zijn stichting Kioskpop vroeg Rick Fokkinga sub-
sidie voor het jaarlijkse festival in Veldhoven-Dorp. Door
de teruglopende sponsorbijdragen als gevolg van de eco-
nomische crisis zou de editie 2010 anders niet door kun-
nen gaan. “Terwijl dit festival zijn functie voor de
Veldhovense popcultuur echt wel heeft bewezen.”

B en W, naarstig op zoek naar bezuinigingen, wezen het
verzoek af, maar bij de raad had Rick meer succes. Na zijn
met verve gebrachte inspreekbeurt kreeg hij prompt de
hele raad achter zich. Direct resultaat dus.  Of hij het
spannend vond om in die grote raadzaal zijn verhaal te
houden? “Ja, behoorlijk. Hoewel ik in mijn werk toch ge-
wend ben om presentaties te houden, moest ik wel even
slikken. Maar het ging goed. En natuurlijk zijn we als
stichting heel tevreden.”

Inspreken bij de raad: 
het helpt echt!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bieden we u graag een kijkje in de gemeentekeuken. 
Deze week: welke ervaringen hebben burgers met de gemeenteraad? Kijkt u ook eens op onze website 
www.veldhoven.nl/verkiezingen. 

’t Look mikt op
ambtenaar en
wijkwethouder
Net als elders lopen de lijnen tussen wijkplatform ’t
Look en de gemeente vooral via de ambtenaar wijk-
beheer. “Die is onze voornaamste schakel met het ge-
meentehuis, en dat werkt goed”, zegt voorzitter Piet
Wijman. “Maar als het moet heb ik zo de wijkwet-
houder aan de telefoon.”

In ’t Look valt weinig meer te groeien. Voor deze wijk uit
begin jaren zeventig geldt dat het vooral gaat om wijk-
beheer. “We hebben een prachtige wijk met veel groen.
Maar dat moet wél goed onderhouden worden. En nog
niet zo lang geleden hebben we actie gevoerd tegen een
busbaan door het park.”

Breedtesport en wandelen
Samen met jongerenwerk, politie en gemeente is het
wijkplatform ook in het geweer gekomen tegen een ‘las-
tige’ groep hangjongeren bij het winkelcentrum op de
Klokkenmaker. “Daar hebben we de actieve ondersteu-
ning van de gemeente zeker gemerkt. En we doen ook
iets voor die jeugd; vorig jaar is in het park het breedte-
sportterrein geopend, waarop we samen met Zonder-
wijk activiteiten organiseren.”

“Ik geef toe dat het als wijkplatform lastig is om in con-
tact te komen met de Lookenaren. Op de vraag of wij als
platform een goede afspiegeling van de wijk zijn, is
daarom moeilijk antwoord te geven.” Met afzonderlijke
raadsleden is niet veel contact. “Ze komen niet op onze
vergaderingen, maar zijn er wel bij de wijktafel en de
opening van het sportterrein. De contacten met de amb-
tenaar wijkbeheer en de wethouder wegen voor ons
daarom zwaarder.”

Twaalf insprekers
buitengebied halen
samen hun gelijk
Eind november had de gemeenteraad in een raadsbij-
eenkomst volop aandacht voor het bestemmingsplan
buitengebied. Daar was alle reden toe: twaalf be-
zwaarmakers brachten hun bezwaren tegen het plan
naar voren. Zij lieten zich vertegenwoordigen door één
man: Henk Antonissen. 

Antonissen kreeg royaal spreektijd. “Ik heb zowel de
punten kunnen toelichten waar iedereen mee zat als de
specifieke punten van drie bezwaarmakers.” De kwestie
die er uitsprong, ging over de bewerkingsdiepte van de
grond. Henk Antonissen pleitte namens de twaalf agra-
riërs voor een vergunningsvrije bewerkingsdiepte van 50
cm. Drie weken later keurde de raad inderdaad een
motie met deze strekking goed.

‘Er is serieus geluisterd’
Antonissen kijkt uiteraard met voldoening terug. “De
raad nam deze zaak in elk geval serieus. Ze hebben goed
geluisterd naar de aard van de bezwaren.”
Vanuit zijn praktijk heeft Antonissen vaker met dit bijltje
gehakt. Elders ging de raad volgens hem een stuk min-
der serieus met dezelfde materie om. “Ik vind de be-
handeling van het bestemmingsplan buitengebied in de
Veldhovense raad een mooi voorbeeld hoe een demo-
cratisch proces kan lopen. Het toont ook aan dat de af-
stand tussen burger en politiek echt niet zo groot hoeft
te zijn als vaak wordt beweerd!”

In deze aflevering over de verkiezingen van 3 maart
leest u over mensen die niet bang waren hun zegje te
doen in de raadzaal. Burgers als u en ik die een harts-
tochtelijk pleidooi hielden voor hun fietscrossvereni-
ging, het festival Kioskpop of hun belang bij het
bestemmingsplan buitengebied. Daarnaast bieden de
wijkplatforms Oerle en ’t Look u een blik achter de
schermen.

Het wijkplatform Oerle laat geregeld van zich horen.
Voorzitter Herman Gras heeft al meermalen ingespro-
ken bij raadsbijeenkomsten. Met menig raadslid loopt
een rechtstreeks lijntje. 

“We hebben inderdaad prima contacten met de politieke
partijen. Soms worden we uitgenodigd voor een fractie-
vergadering. En op vergaderingen van ons platform zijn
altijd wel raadsleden aanwezig”, beaamt Gras de goede
verhoudingen.

Natuurlijk, in het contact tussen burgers en overheid is
het bijna logisch dat een wijkplatform als een krachtige

draaischijf functioneert. Je zou zeggen: ideaal voor raads-
leden en wethouders om te horen wat er in een wijk leeft.
En andersom biedt het wijkplatform burgers draagvlak
om bij de politiek iets te bereiken.

Hechte gemeenschap
In Oerle lijkt inderdaad de juiste synthese te zijn bereikt in
dit krachtenspel. Herman Gras beaamt dat hij vaker posi-
tieve geluiden hoort uit raad en gemeentehuis. “Ons
voordeel is dat wij kunnen praten vanuit een hechte en
betrokken gemeenschap, met een actief eigen vereni-
gingsleven. Dan heb je al een beter draagvlak dan in me-
nige andere wijk.”

“Er is meermalen echt naar ons ge-
luisterd. Zo is mede door onze inzet
’t Stoom onbebouwd gebleven.
Ook onze wens voor een ongelijk-
vloerse kruising Zilverbaan-Zan-
doerleseweg werd gehonoreerd,
maar dat besluit is later na protes-
ten van bewoners van de Banstraat
weer teruggedraaid.”

Dikke acht
Herman Gras geeft de verhouding
met de gemeenteraad een ‘dikke
acht’: “Ze zijn goed aanspreekbaar,
er wordt naar je geluisterd en met je
gediscussieerd. Ze weten dat wij het
hele dorp vertegenwoordigen en
niet achter onze eigen plannen aan-
jagen.”

Wijkplatforms: draaischijf 
tussen burger en gemeente

’t Stoom is mede door de inzet van wijkplatform Oerle onbebouwd gebleven

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart
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Naam: Roy van der Kuil
(57)
Partij: Veldhoven Peer 
Allicht, 2e plaats
Woont: in ‘t Look. 
Getrouwd, 2 kinderen
Beroep: leraar aardrijks-
kunde aan het Huygens -
college te Eindhoven

Welke verwachtingen heeft u van het raadswerk?
Ik loop nog maar kort mee, maar ik ken lijsttrekker Ted
Peer al langer en we weten wat we aan elkaar hebben.
Ik ben sociaal bewogen en zet mij graag in voor de men-
sen die het moeilijk hebben. Ik vind dat de gemeente die
groep moet ontzien, ook als het rijk door de gevolgen
van de kredietcrisis drastisch gaat bezuinigen.

Waarvoor wilt u zich speciaal inzetten, 
wat gaat u aan het hart?
Goed onderwijs vind ik belangrijk! De gemeente moet
haar steentje bijdragen aan het scheppen van goede on-
derwijsvoorzieningen, zoals brede scholen. Ook als we
flink moeten bezuinigen, mag er beslist niet op het on-
derwijsbudget worden gekort.

Welke droom koestert u?
Wonen in een gemeente waar de leefbaarheid door
velen wordt gewaardeerd. Zonder al te grote tegenstel-
lingen tussen jong en oud, want die zijn meestal onno-
dig. Een gemeente ook waar ieder zich veilig voelt op
straat en waar de jeugd meer kansen krijgt om zich op
cultureel gebied uit te leven.

”Zeker niet korten
op onderwijs”

Naam: Wim Peters (53)
Partij: VSA, 7e plaats
Woont: in Oerle. 
Getrouwd, 3 kinderen
Beroep: technisch adviseur
agrarische systemen bij
Vencomatic in Eersel.

Welke verwachtingen heeft u van het raadswerk?
Ik loop al enkele decennia mee bij VSA, maar krijg nu
eindelijk tijd voor het raadswerk. Ik hoop in Oerle het
doorgeefluik voor de burger naar de raad te kunnen zijn.
Ook omgekeerd natuurlijk. Burgers kunnen mij altijd
aanspreken. Ik stel mij ten doel om het raadswerk direct
naar buiten te brengen, zodat de burger ziet wat er op
het gemeentehuis gebeurt.

Waarvoor wilt u zich speciaal inzetten, 
wat gaat u aan het hart?
Het sociale aspect, de Wmo, mantelzorg, hoe om te
gaan met mensen die hulp nodig hebben: daar ga ik
mee aan de slag. Andere werkvelden die mij liggen, zijn
grondzaken, buitengebied, natuur en milieu: waar wil je
bouwen en wat moet groen blijven? Dat haakt aan mijn
dagelijkse werk. 

Welke droom koestert u?
Ik zie een gemeente voor me die oog heeft voor groen
en voor de landelijke sfeer die nog resteert in Veldho-
ven. Een gemeente ook waar het goed werken en leven
is, in harmonie met elkaar. En dan zelfstandig natuurlijk,
niet als onderdeel van Eindhoven!

“Oog voor groen
en landelijkheid”

Gemeenteraadsverkiezingen 3 maart Digitaal producten
aanvragen op
www.veldhoven.nl
Op www.veldhoven.nl kunt u een groot aantal pro-
ducten geheel digitaal aanvragen. Vanuit thuis kunt u
op internet diverse zaken met de gemeente regelen.
Bijvoorbeeld het doorgeven van een verhuizing en de
aanvraag van een uittreksel Burgerlijke Stand.

De afgelopen weken waren er wat problemen met de
digitale producten. Ondertussen werkt alles weer en
kunt u via de website van de gemeente een aantal zaken
weer helemaal digitaal afhandelen, zoals u gewend was. 

Digitale producten
De volgende producten en diensten van de gemeente
zijn beschikbaar voor inwoners:
� aanvragen uittreksel GBA;
� aanvragen uittreksel Burgerlijke Stand;
� verhuizing doorgeven;
� verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens;
� vertrek buitenland doorgeven;
� verzoek tot wijziging naamgebruik.

En u kunt ook voor verschillende diensten via internet
een afspraak met de gemeente maken. 

Gemak
Een bezoek aan het gemeentehuis is niet nodig als u uw
producten via internet aanvraagt. Meer weten? Ga dan
naar het digitaal loket op www.veldhoven.nl. Natuurlijk
kunt u ook gewoon terecht bij de publieksbalie in het
gemeentehuis.

Tijdens de Veldhovense optocht had niemand van de
35 wagenbestuurders gedronken. Van de 635 jongeren
die in Café-Zaal Sint Joris in Zeelst een blaastest deden,
hadden 9 jongeren onder de 16 gedronken. Dit zijn de
belangrijkste resultaten van de alcoholpreventie-acties
afgelopen carnavalsweekend in Veldhoven. 

Blaastest voorafgaand aan carnavalsoptocht
Samen met de Stichting Organisatie Karnaval (SOK) en
de politie afdeling Veldhoven hield de gemeente Veldho-
ven vóór de optocht een blaasactie onder alle bestuur-
ders van carnavals- en reclamewagens. De bestuurders
die moesten blazen, waren positief over de actie. Alle par-
tijen zijn het er over eens dat dronken deelnemen aan de
carnavalsoptocht te grote risico’s met zich mee brengt
voor de deelnemers zelf én voor het publiek. 

Bij een promillage van 0,5 of meer zou de betreffende be-
stuurder zijn gevraagd om zich te laten vervangen. Dit
was niet nodig; bij de blaasactie bleek dat niemand van de
35 bestuurders gedronken had. Zij kregen als bewijs aan
hun wagen een poster met de tekst “Ik rij alcoholvrij”. Zo
kon ook het publiek zien dat de deelnemende verenigin-
gen en bedrijven zich bewust zijn van hun verantwoor-
delijkheid voor alcoholgebruik tijdens de optocht.

Blaastest tieners
Op zaterdagavond werden jongeren in de carnavalstent
van Café-Zaal Sint Joris in Zeelst gevraagd om bij bin-
nenkomst een blaastest te doen. 635 jongeren van 12
t/m 16 jaar deden mee. Na het blazen kregen ze op de
display van het apparaat direct het resultaat te zien. 

Zo’n 2% van de jongeren bleek ingedronken te hebben.
Het gemiddelde promillage bij deze groep lag op 0,4. Dit
betekent dat deze jongeren twee uur vóór de blaastest al
minstens twee tot drie glazen bier hadden gedronken.
Het hoogste promillage werd geconstateerd bij een 16-ja-
rige jongen, hij had een promillage van 1,57. Bij de jon-
geren beneden 16 jaar blies een 13-jarige jongen het
hoogste promillage: 0,61. Vergeleken met vorig jaar is er
minder ingedronken door de jeugd bij dit tienercarnaval.
In 2009 bleek ruim 6% van de jongeren bij binnenkomst
gedronken te hebben.
Deze week krijgen ouders/verzorgers van deze jongeren
een brief van burgemeester Mikkers. Daarin benoemt hij
de gezondheidsgevaren van het drinken van alcohol op
jonge leeftijd. Verder spreekt de burgemeester hen aan
op hun verantwoordelijkheid hun kinderen geen alcohol
te laten drinken. Ook niet tijdens carnaval.

Officieel startsein
bouw nieuw 
Winkelcentrum
Zonderwijk

Gekleed in een smetteloos witte jas met dito helm be-
diende wethouder Jack Tops maandagmiddag 8 februari
de graafmachine met daaraan een loodzware sloopko-
gel. Gadegeslagen door een schare genodigden en be-
langstellenden waaronder de projectontwikkelaar Urban
Interest, Woningstichting Aert Swaens, vertegenwoor-
digers van gemeente en wijkplatform en de drie laatst
overgebleven ondernemers van het winkelcentrum, liet
hij de kogel neerdreunen met het verwachte gevolg: een
gapende opening in de oude winkelruimte van Aldi.
Hiermede luidde hij de sloop in van het oude winkel-
centrum Zonderwijk.

In gemeenschapshuis ’t Tweespan stond de maquette
van de nieuwbouw van het winkelcentrum met bijbe-
horende appartementen opgesteld. Wethouder Tops
sprak over “een van de mooiste wijken van de ge-
meente, die nu ook een winkelcentrum krijgt waar de
bewoners trots op kunnen zijn. Een goed initiatief van
de ontwikkelaars, dat getuigt van durf in een econo-
misch moeilijke tijd”. De appartementen worden deels
verhuurd, deels verkocht. De eerste steen voor het
nieuwe centrum wordt naar verwachting in mei gelegd.
Totdat zij hun nieuwe winkelruimte kunnen betrekken,
zijn de laatste winkels ondergebracht in een tijdelijke
voorziening aan de andere zijde van de Mira.

Blaasacties carnaval voor 
bewust omgaan met alcohol 

Aspirant-raadsleden aan het woord
In de weken voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart laten wij telkens twee ‘nieuwe’ aspi-
rant-raadsleden aan het woord over hun verwachtingen, hun dromen en de thema’s waarvoor zij zich speciaal
willen inzetten. Deze week: Roy van der Kuil en Wim Peters.
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Gemeente Veldhoven gaat het speelterrein in de 
Platteelstraat opnieuw inrichten. Samen met een ver te-
genwoordiging van de bewoners zijn uitgangspunten
voor de nieuwe inrichting opgesteld. Aan de hand hier-
van is een schetsontwerp gemaakt dat de komende
weken ter inzage hangt in het gemeentehuis. 

Het speelterrein aan de Platteelstraat is toe aan een
‘make-over’. Met de nieuwe inrichting wil de gemeente
een leuk, afwisselend en veilig speelterrein maken met
verschillende speelfuncties. Daarnaast moet het
een aantrekkelijk terrein worden, met groen en
bomen, waar het voor jong en oud fijn is om te
verblijven.

Ter inzage
Van 18 februari tot en met 4 maart hangt het
conceptontwerp ter inzage in de informatie-
ruimte van het gemeentehuis. Zo kan iedereen
het plan bekijken. In deze periode heeft u de mo-
gelijkheid om opmerkingen te maken en vragen
te stellen. Daarna wordt het ontwerp definitief
en start de voorbereiding van de werkzaamhe-
den.

Uitvoering
Volgens de voorlopige planning start het werk in
het voorjaar, zodat het speelterrein tegen de 

zomervakantie grotendeels klaar is. Het groen kan pas in
het najaar, in het plantseizoen aangeplant worden.
Daarna is het speelterrein dus pas helemaal af.

Reageren
Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van het
plan? U kunt schriftelijk of per e-mail reageren, tot en met
donderdag 4 maart. Uw contactpersoon is mevrouw 
W. van Kemenade, afdeling Planrealisatie. Haar e-mail-
adres is: wendy.vankemenade@veldhoven.nl. 

Conceptontwerp ter inzage 

Herinrichting speelterrein Platteelstraat

Dit speeltoestel wordt voorgesteld in het conceptontwerp

Explosievenonder-
zoek park 
Muggenhol
Momenteel worden de eerste plannen gemaakt voor
de aanleg van het park Muggenhol. Dit park komt te
liggen tussen Heerbaan, Muggenhol, Meerhovendreef
in Veldhoven en Grasduin in Eindhoven. Omwonen-
den worden binnenkort over de plannen geïnformeerd.
Om de aanleg van het park na de vakantieperiode op
te kunnen starten is het nodig, eerst een explosieven-
onderzoek uit te voeren. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het betreffende ge-
bied herhaaldelijk gebombardeerd. Mogelijk zijn er ex-
plosieven achtergebleven in de bodem. In de week van
22 februari wordt de bodem onderzocht met metaalde-
tectoren en de gevonden explosieven worden meteen
opgegraven. In dit gebied worden overigens geen bij-
zonderheden verwacht, zoals elders in Meerhoven en
het noordelijk woongebied. Mocht dit toch het geval zijn
dan brengen we de omwonenden uiteraard zo snel mo-
gelijk op de hoogte. 

Contact
Met uw vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de heer
Carel Beem, afdeling Planrealisatie,  tel. (040) 25 84 344.

De voorbereidingen voor  de bouw van woningen in
Zilverackers zijn gestart. Op dit moment loopt een ex-
plosievenonderzoek en over twee maanden gaat een
archeologisch onderzoek van start. 

In de toekomst vindt u er de drie dorpen Schootackers,
Huysackers en Bosackers. Maar voor het zover is moet er
nog heel wat gebeuren. De komende weken kunt u in
dit gebied mensen over de akkers zien lopen met me-
taaldetectoren. Zij onderzoeken de bodem op explosie-
ven uit de Tweede Wereldoorlog. Eventuele vondsten
worden opgeslagen in een container op het terrein. Ook
het gebied, noordelijk van de Zandoerleseweg wordt on-
derzocht. Daar komt straks onder andere de Verlengde
Oersebaan. 

Proefsleuven
Vanaf april van dit jaar, als het explosievenonderzoek is
afgerond, volgt het archeologisch onderzoek. Door het
graven van proefsleuven kunnen de archeologen zoe-
ken naar sporen van vroegere beschavingen. Hun be-
vindingen worden na de zomer onderzocht. In december
2010 besluit men op basis van de resultaten of eventu-
eel vervolgonderzoek zal plaatsvinden.

Verwachtingen hooggespannen
Van januari tot april 2008 vond al een soortgelijk onder-
zoek plaats op de akkers aan weerskanten van de Zit-
tardsestraat in Oerle-Zuid. Dit onderzoek leverde sporen
en vondsten op uit de periode van de Steentijd tot en
met de Middeleeuwen. Tijdens het vervolgonderzoek in
2009 trof men onder meer resten aan van een Romeinse
nederzetting. De verwachtingen van de archeologen zijn
dan ook hooggespannen. Uiteraard informeren we u als
de bodem ook tijdens dit onderzoek bijzondere vond-
sten prijsgeeft.

Net als eerder in Oerle-Zuid zal ook in het overige gebied van
Zilverackers archeologisch bodemonderzoek plaatsvinden

Bodemwerkzaam-
heden Zilverackers
van start

Gemeente Veldhoven organiseert
samen met Sportservice Noord-Bra-
bant een voorlichtingsbijeenkomst
met als thema ‘Een leven lang bewe-
gen’. Alle beweegaanbieders zoals
sportverenigingen, fitnesscentra,
gym-, wandel-, fietsgroepen worden
uitgenodigd. Een uitgelezen kans
voor alle Veldhovenaren om meer in-
formatie te krijgen over een heleboel
activiteiten. Ook met  een chronische
aandoening of beperking zijn er ge-
noeg beweegactiviteiten die uw ge-
zondheid kunnen verbeteren. 

Programma
Na de opening door wethouder
Selma Koegler volgt een toelichting
over de landelijke ontwikkelingen en
het project KICK. En daarna is het
woord aan u. U wordt van harte uit-
genodigd om mee te denken en te
praten over het thema ‘Een leven
lang bewegen’. Welke ontwikkelin-
gen zijn er gaande? Wat betekent dat
voor u als inwoner? Wat kun je als
beweegaanbieder betekenen, maar
ook verwachten? Hoe wil de ge-
meente Veldhoven het beweegaan-
bod beter bekend maken? 

Welke rol is weggelegd voor huis -
artsen en fysiotherapeuten? 

Datum: maandag 1 maart 2010
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: raadzaal gemeentehuis
Veldhoven

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Roland
Hulsbosch, gemeente Veldhoven.
� Per e-mail: stuur een bericht naar

roland.hulsbosch@veldhoven.nl.
� Telefonisch: neem contact met 

Roland Hulsbosch op via
tel. (040) 25 84 118.

Een leven lang bewegen
Grote groepen mensen bewegen niet
voldoende. Zij hebben daar verschil-
lende redenen voor. Een van die rede-
nen, naast bijvoorbeeld geen tijd of
geen zin, is dat ze geen geschikte be-
weegactiviteit kunnen vinden. Tijdens
de voorlichtingsbijeenkomst ‘Een leven
lang bewegen’ wordt ingegaan op de
mogelijkheden en onmogelijkheden
van het aanbieden van beweegactivi-
teiten voor iedereen (jong en oud, met
of zonder fysieke beperkingen). 

Project KICK: ‘Een leven lang bewegen’

Kom naar de 
voorlichtingsbijeenkomst

Wilt u eigenlijk best wel iets aan sport doen, maar kunt u geen geschikte
activiteit vinden? Of heeft u een chronische aandoening en weet u niet
zeker wat voor u mogelijk is? Kom dan naar de voorlichtingsbijeenkomst
‘Een leven lang bewegen’. Praat en denk mee met de aanbieders van acti-
viteiten in Veldhoven.

30 minuten bewegen
Beweegt u 30 minuten per dag
waarvan minimaal vijf minuten
achtereen met een verhoogde hart-
slag, vijf dagen per week? 

Dan bent u goed op weg om aan
de norm te voldoen! 

Kijk voor meer informatie op
www.30minutenbewegen.nl.

Meer bewegen met KICK
De voorlichtingsbijeenkomst ‘Een
leven lang bewegen’ is een onder-
deel van het project KICK (Kansen
voor Inactieven door het bieden
van Continuïteit en Kwaliteit). Het
doel van het project is om mensen
die van de huisarts of fysiothera-
peut het advies krijgen om meer te
gaan bewegen te begeleiden naar
een gezonde en actieve leefstijl. 
KICK is een initiatief van samen-
werkende huisartsen, fysiothera-
peuten, gemeente Veldhoven en
Sportservice Noord-Brabant. KICK
wordt financieel mede onder-
steund door provincie Noord-Bra-
bant en gemeente Veldhoven. 

Contact 
Het project KICK in de gemeente
Veldhoven wordt gecoördineerd
door Ira Coenen, Sportservice
Noord-Brabant, 
tel. (013) 53 49 027, e-mailadres:
i.coenen@brabantsport.nl en 
Roland Hulsbosch, beleids -
medewerker sport gemeente 
Veldhoven, tel. (040) 25 84 118,
e-mailadres:
roland.hulsbosch@veldhoven.nl.



Officiële Bekendmakingen

17 februari 2010

Op deze pagina de wettelijk verplichte mededelingen van
de gemeente en/of de provincie of rijk. De datum van de
pagina geldt als publicatiedatum. Stukken liggen ter inzage
in het informatiecentrum van het gemeentehuis, Meiveld 1.
Zie het colofon voor openingstijden. Eerdere publicaties kunt
u terugvinden op www.veldhoven.nl > Actueel >
Gemeentelijke publicaties > Officiële bekendmakingen 2010
of > Archief.

09/14357 10-02-2010 Frans 

Bekersstraat 13 oprichten garage

09/13877 04-02-2010 Volmolenweg 9 bouwen bedrijfswoning met

kantoor

Lichte bouwvergunningen

09/14511 04-02-2010 Burgemeester 

Van Hoofflaan 36 plaatsen kap op berging

09/14257 05-02-2010 Plevier 36 plaatsen dakkapel

10/14577 08-02-2010 Dotterbeek 26 vergroten woning

09/14107 08-02-2010 Heuvel 20 plaatsen bijgebouw

10/14587 08-02-2010 Kievit 55 vergroten overkapping

Aanlegvergunning

10/14625 06-02-2010 Locht 100 Aanleggen verharding

Geweigerde vergunning

09/14185 04-02-2010 Pastorielaan 12 Plaatsen dakkapel

Uitwegvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op basis van artikel 2:8

van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) de volgende uitwegver-

gunningen hebben verleend:

Verzenddatum Betreft Ter hoogte van perceel

10 februari 2010 Maken van een inrit Smelen 45

10 februari 2010 Maken van een inrit Provincialeweg 20

De uitwegvergunningen en andere bijbehorende stukken liggen van 

19 februari tot en met 25 maart 2010 ter inzage in het Gemeentehuis aan

het Meiveld 1 te Veldhoven. Eenieder kan binnen 6 weken na de dag

waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college

van burgemeester en wethouders van Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA

Veldhoven. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en dient tenminste

uw naam en adres, het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen

van uw bezwaar te bevatten. 

Voor nadere informatie over de uitwegvergunning Smelen 45 kunt u contact

opnemen met de heer J.M. Post, afdeling Planrealisatie, tel. (040) 25 84 322. 

Voor nadere informatie over de uitwegvergunning Provincialeweg 20 kunt u

contact opnemen met de heer A. de Graaf, afdeling Publiekzaken, team

VH&T, tel. (040)25 84 382. 

Toepassing vrijstellingsbepaling bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij van plan zijn om mede-

werking te verlenen aan het oprichten van een bedrijfsruimte met show-

room en kantoor, aan de Oersebaan, nabij de Vooraard. Dat kan op basis

van vrijstelling volgens artikel 3.4.6 van het geldend bestemmingsplan

‘Habraken. Vrijstelling is nodig omdat toegestane afstand tot de perceel-

grens wordt overschreden.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 10/h14608. Het bouwplan

ligt van 19 februari tot en met 1 april 2010 ter inzage in het informatie-

centrum van het gemeentehuis, Meiveld 1. Binnen deze termijn kan een

belanghebbende zijn zienswijze daarover schriftelijk kenbaar maken. 

Brieven moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, post-

bus 10101, 5500 GA  Veldhoven.

Toepassing vrijstellingsbepaling bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij van plan zijn om

medewerking te verlenen voor het oprichten van een tankeiland en een

fietsenberging, aan de  Oersebaan, nabij de Vooraard. Dat kan op basis

van vrijstelling volgens artikel 3.4.5 van het geldend bestemmingsplan

‘Habraken. Vrijstelling is nodig omdat toegestane afstand tot de perceel-

grens wordt overschreden.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 10/h14609.Het bouwplan

ligt van 19 februari tot en met 1 april 2010 ter inzage in het informatie-

centrum van het gemeentehuis, Meiveld 1. Binnen deze termijn kan een

belanghebbende zijn zienswijze daarover schriftelijk kenbaar maken.

Brieven moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, 

postbus 10101, 5500 GA  Veldhoven.

Toepassing vrijstellingsbepaling bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij van plan zijn om

medewerking te verlenen aan het bouwplan voor het oprichten van een

fundatieplaat, afscheidingen en installaties, op het adres De Run 6501.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 09/14419.

Dat kan op basis van vrijstelling volgens artikel 3.4.5a en 3.4.5.b  van het

geldend bestemmingsplan ‘De Run 6000, ASML’.

Het bouwplan ligt van vrijdag 19 januari tot vrijdag 2 april 2010 ter in-

zage in het informatiecentrum van het gemeentehuis, Meiveld 1, Veldho-

ven.

Binnen deze termijn kan een belanghebbende zijn zienswijze daarover

schriftelijk kenbaar maken. Brieven moeten worden gericht aan Burge-

meester en wethouders, Postbus 10101, 5500 GA  Veldhoven.

Bouwzaken

Vergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de hieronder genoemde

vergunningen zijn verleend. De besluiten met de bijlagen liggen van

19 februari tot en met 1 april 2010 tijdens de kantooruren in het infor-

matiecentrum van het gemeentehuis, Meiveld 1 te Veldhoven, ter in-

zage. Bij de receptie kunt u daar naar vragen.

Een belanghebbende, die door het verlenen van een vergunning recht-

streeks in zijn belang wordt getroffen, kan op grond van de Algemene

wet bestuursrecht een bezwaar indienen, binnen 6 weken na de dag

waarop het besluit aan de aanvrager is verzonden. Het bezwaarschrift

moet gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethou-

ders, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.

Een bezwaarschrift schorst de werking van een bouwvergunning niet,

tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Wel kan aan de voorzie-

ningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht,

postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch tevens om voorlopige voor-

ziening (schorsing van de vergunning) worden gevraagd. Voor informatie

daarover kunt u bellen naar de afdeling Publiekszaken, team Vergunnin-

gen, tel. (040) 25 84 322.

Nummer Verzonden opAdres Voor het

Reguliere bouwvergunningen

09/14469 05-02-2010 Schepenenstraat 38 vergroten woning d.m.v.

dakopbouw

09/14470 05-02-2010 Schepenenstraat 40 vergroten woning d.m.v.

dakopbouw

10/14547 05-02-2010 Kerkweg 1 H veranderen gevelindeling

09/14442 08-02-2010 Korenmolen 10 oprichten dakopbouw

09/14279 09-02-2010 Eindhovensebaan 25 plaatsen dienstgebouw

09/14452 10-02-2010 Korze 84 plaatsen terrasoverkapping

aan bestaande sportkantine

Bestemmingsplannen

De Veldhovense milieustraat verhuist dit voorjaar naar
een nieuwe locatie op bedrijventerrein Habraken. Tus-
sen de vorstperiodes door wordt hard gewerkt aan de
inrichting van het terrein. Ook het kunstwerk ‘Wuivend
gras’ voor de milieustraat krijgt vorm.

Op de nieuwe milieustraat rijdt de gebruiker straks met de
auto op naar een verhoogd bordes. Vanaf dit bordes kan
hij vervolgens gemakkelijk en met weinig fysieke inspan-
ning het afval in de verschillende containers gooien. Voor
het terrein van de milieustraat komt een schijnwand, met
daarvoor het kunstwerk ‘Wuivend gras’. De ontwerpers
hiervan zijn beeldend kunstenaar Matty Christensen en
architect Bert Staal. Het kunstwerk is opgebouwd uit een
groot aantal groene betonpalen die vanuit het perspectief
van de kijker de indruk van reusachtige grashalmen
geven. Binnenkort leest u in het gemeentenieuws meer
over de nieuwe milieustraat.

Gemeente Nieuws

Nieuwe milieustraat krijgt vorm

Als het weer het toelaat starten in de week van 22 fe-
bruari bestratingswerkzaamheden in de omgeving van
de appartementen aan den Hoorn.

De werkzaamheden betreffen het herbestraten van het
Langpad tussen het Hagerpad en de Traverse. Ook wor-
den dan de trottoirs en parkeerplaatsen bij de apparte-
menten aangelegd. 

Afhankelijk van het weer neemt het werk ongeveer vier
weken in beslag.

Omleiding
Tijdens het werk is het Langpad niet bereikbaar vanaf de
Traverse. Volg dan de omleiding die wordt aangegeven
met borden. De omleiding loopt via de Smelen, St.Joris-
straat, Hoornven en Kortepad naar het Langpad. 

heiwerkzaamheden tijdens de plaatsing van het kunstwerk

In de wijkplatforms overleggen bewoners(organisaties),
gemeente, regiopolitie, Stimulans en woningstichtingen
Aert Swaens en Woonbedrijf over zaken die de leef-
baarheid van de wijk aangaan. U vindt agenda’s en ver-
slagen van vergaderingen van de wijkplatforms terug
via de gemeentelijke website www.veldhoven.nl. 
Ga hiervoor naar Wijkbeheer > Naar de wijken.  

Wijkplatform Veldhoven-dorp
Het wijkplatform nodigt belangstellenden uit om de
platformvergadering bij te wonen. 

De vergadering vindt plaats op woensdag 3 maart om
20.00 uur in gemeenschapshuis D’n Bond aan de Rap-
portstraat 29 te Veldhoven.

Op de agenda staan onder andere:
� Opening De Plaatse met nieuwe kiosk
� Parkeren en verkeer

Vergadering bijwonen/inspreken
De vergadering is openbaar. U bent van harte welkom.
Wilt u iets op de agenda geplaatst hebben? Neem dan
contact op met de voorzitter van het wijkplatform, de heer
A. Michielsen, telefonisch bereikbaar via (040)  25 35 733.

Vergaderingen
wijkplatforms

Werkzaamheden omgeving den Hoorn
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OPENINGSTIJDEN:
Publieksbalie en informatieruimte: 
Werkdagen van 9.00 - 17.00 uur. Dinsdag van 9.00 - 19.00 uur.
Overige afdelingen: iedere werkdag van 9.00 - 12.00 uur of op
afspraak.
Werk, Inkomen & Zorg: 
Telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur, tel. (040) 25 84 451
Balie (inleveren documenten en maken afspraken): 9.00 - 13.00 uur
Telefonisch bereikbaar van 9.00 - 13.00 uur, tel. (040) 25 84 451.
Loket Welzijn Wonen Zorg:
Wmo-aanvragen en indicatiestelling. 
Balie en telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 13.00 uur,
tel. (040) 25 84 125 of loketwelzijnwonenzorg@veldhoven.nl. 

Milieustraat:
De Run 4362, tel. (040) 25 57 997. Open: werkdagen 13.00 - 17.00
uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur.
Overige instellingen
Zie de gemeentegids of www.veldhoven.nl > Gemeentegids

Abonnement Gemeente Nieuws:
Gemeente Nieuws en Officiële Bekendmakingen in uw e-mailbox? 
Kijk op www.veldhoven.nl > Actueel > Nieuws, of stuur een 
e-mail naar communicatie@veldhoven.nl. 
Reageren: communicatie@veldhoven.nl.

www.veldhoven.nl

Officiële Bekendmakingen

Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de

heer R. Smits, seniorjurist afdeling Maatschappelijke en Stedelijke Ontwikke-

ling, e-mailadres: rob.smits@veldhoven.nl, tel. (040) 25 84 377.

Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Veldhoven maken bekend dat zij een ver-

klaring artikel 8.19 Wet milieubeheer hebben afgegeven voor de hieronder

genoemde melding.

Naam inrichting Adres Omschrijving

Verzinkerij Meerveldhoven B.V. De Run 5118a verzinkerij

De verklaringen artikel 8.19 Wet milieubeheer liggen met bijbehorende

stukken van 19 februari tot en met 1 april 2010 ter inzage bij de receptie

van het gemeentehuis, Meiveld 1 te Veldhoven.

Binnen zes weken na de dag waarop de verklaring aan de melder is verzon-

den kan iedereen die rechtstreeks in zijn belang is getroffen hiertegen be-

zwaar indienen.

De verklaring treedt na afloop van de bezwarentermijn in werking tenzij

voor deze datum bezwaar is ingesteld én een verzoek om voorlopige voor-

ziening is gedaan. In dat geval treedt de verklaring 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 Voor-

zitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus

20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voor informatie daarover kunt u bellen naar

de afdeling Publiekszaken / Vergunningen, Handhaving en Toezicht, tel.

(040) 25 84 322.

Melding artikel 8.41 Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Veldhoven maken bekend dat zij van het

hieronder genoemde bedrijf een melding artikel 8.41 Wet milieubeheer heb-

ben ontvangen, omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aan-

brengen.

naam inrichting adres omschrijving

Pasma Montage Techniek Heiberg 19 Besluit algemene regels voor

inrichtingen milieubeheer. De

melding heeft betrekking op

een metaalbebewerkingsbe-

drijf (met name lassen

De melding ligt met bijbehorende stukken vanaf 17 februari 2010 gedu-

rende vier weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Mei-

veld 1 te Veldhoven.

Voor informatie hierover kunt u bellen naar de afdeling Publiekszaken /

Vergunningen, Handhaving en Toezicht, tel. (040) 25 84 322.

Verordening tot wijziging Afvalstoffenverordening
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet

maken burgemeester en wethouders bekend, dat in het informatiecen-

trum van het gemeentehuis Meiveld 1 te Veldhoven gedurende 2 maan-

den na deze publicatie ter inzage ligt de volgende door de gemeenteraad

in zijn vergadering van 9 februari 2010 vastgestelde verordening:

Naam verordening Toelichting

‘Verordening tot wijziging van de De verordening regelt dat bij cam

Afvalstoffenverordening’ pings en verblijfsrecreatieparken

geen huishoudelijke afvalstoffen wor-

den ingezameld. 

De datum van ingang van de heffingen is bepaald op 1 januari 2010.

De tekst van de verordening is eveneens te raadplegen op de gemeente-

lijke website (www.veldhoven.nl.). Afschriften van deze verordeningen

zijn tegen betaling van leges gedurende het hele jaar verkrijgbaar.

Zitting centraal stembureau: 
bekendmaking uitslag verkiezingen
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 3 maart

2010 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente

maakt bekend, dat op vrijdag 5 maart 2010 om 10.00 uur 's ochtends,

een openbare zitting van het centraal stembureau plaatsvindt, waarin de

uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt. De zitting vindt plaats

in de collegekamer van het gemeentehuis.

Verkiezing 
gemeenteraad 2010

Medewerking aan bouwplannen,
artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij van plan zijn om

medewerking te verlenen aan de bouwplannen die hieronder staan ver-

meld. Dat kan op basis van te verlenen ontheffing van de voorschriften

van het geldend bestemmingsplan. Ontheffing kan worden verleend 

volgens artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening.

dossiernr. bouwplan bouwadres

09/14374 plaatsen van een schuur Kemphaan 79

09/14410 plaatsen van een buitenberging Kemphaan 81

09/14519 plaatsen van een hekwerk Langpad 7

De ontwerpbesluiten en overige bescheiden die daarbij horen liggen van

19 februari tot en met 1 april  2010 ter inzage in het informatiecentrum

van het gemeentehuis, Meiveld 1. Bij de receptie kunt u daar naar vra-

gen.

Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent

een bouwplan mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Brieven moeten

worden gericht aan burgemeester en wethouders, postbus 10101, 5500

GA Veldhoven.

Degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daar-

voor een afspraak maken. Voor informatie daarover kunt u bellen naar

de afdeling Publiekszaken / team Vergunningen, Handhaving en Toe-

zicht, tel. (040) 25 84 322.

Vooruitakkoord project ‘Entrada’
Burgemeester en wethouders van Veldhoven geven hierbij kennis van

hun voornemen ten behoeve van de ingediende bouwaanvraag van Bra-

bants wonen B.V. te Veldhoven voor de bouw van 21 tuinwoningen en

21 tweekamerappartementen, gelegen aan het Regenboogven en Eek-

hoorn te Veldhoven (project ‘Entrada’) een Vooruitakkoord te verlenen.

De procedure Vooruitakkoord wordt voor dit project toegepast teneinde

de voortgang van het bouwplan te waarborgen en de verleende rijkssub-

sidie veilig te stellen. Het Vooruitakkoord en de bijbehorende stukken lig-

gen van 17 februari tot en met 9 maart 2010 ter inzage bij de receptie

van het gemeentehuis. 

Belanghebbenden kunnen binnen genoemde termijn zienswijzen naar

voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus

10101, 5500 GA Veldhoven. 

Vooruitakkoord

Milieu
Afvalstoffen-
verordening

Meer weten over de verkiezingen
en over het stemmen? 

Kijk op 
www.veldhoven.nl/verkiezingen.
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