Woensdag 27 december • 2017

Officiële Bekendmakingen Gemeenteblad

De gemeente Veldhoven maakt, op een enkele uitzondering na, officiële bekendmakingen digitaal bekend in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze bekendmakingen kunt u ook vinden via www.veldhoven.nl/bekendmakingen. Op www.overheid.nl ‘Blijf op de hoogte’ kunt u zich gratis aanmelden voor een e-mailservice voor
berichten uit uw buurt. Onderstaande verkorte berichten bieden wij voorlopig als service. De digitale versie is rechtsgeldig. Daar leest u ook of er inzage mogelijk is en welke
bezwaar- en/of beroepsprocedures u kunt volgen.

OMGEVINGSZAKEN

VERKEERSBESLUITEN

INGEDIENDE AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer
Ingediend
Adres
Voor
OV2017-0329

14-12-2017 Middelberg 6

realiseren overkapping
aan achterzijde woning

OV2017-0330

15-12-2017 Wilgeman 4A

melding brandveilig
gebruik

OV2017-0331

19-12-2017 Oerle-Zuid, kavel 614V bouwen woning

 ntwerp verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van
O
elektrische voertuigen aan de Pietershoek’.
Ontwerp verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van
elektrische voertuigen aan de Blaarthemseweg (kerkplein)’.
Ontwerp verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van
elektrische voertuigen aan de Dommelshei (parkeerterrein)’.

ANTERIEURE EXPLOITATIEOVEREENKOMST

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING
Zaaknummer

Verzonden
aan aanvrager

Adres

Voor

Verleend/
geweigerd

OV2017-0310 19-12-2017

Oranjewijk

renoveren
162 daken

verleend

OV2017-0299 20-12-2017

Blaarthemseweg
87 t/m 145

realiseren
30 tijdelijke
woningen

verleend

BESLUITEN OP AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE PROCEDURE)
Zaaknummer
Adres
Voor
Verleend/
geweigerd
OV2017-0201 Eegwortel 5

brandveilig gebruik

verleend

RECTIFICATIE
In de publicatie van 13 december is met dossiernummer IO2017-0006
per abuis het adres Witvrouwsberg 18 vermeld. Onderstaand de correcte
adresgegevens.
Zaaknummer

Verzonden aan
vergunninghouder

(OV2017-0077) 05-12-2017
IO2017-0006

Adres

Voor

Blaarthemse
weg 84

uitbreiden
verenigingsgebouw

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

 verdracht van de overeenkomsten over de ontwikkeling van Sint Janstraat
O
(ongenummerd).
Overeenkomst over de ontwikkeling van Djept/Heerbaan.

INSCHRIJVING RNI
BESLUIT TOT OPNAME GEGEVENS OVER HET VERTREK
Burgemeester en wethouders hebben besloten om over te gaan tot opname van
gegevens over het vertrek van onderstaande personen. Deze personen zijn per
de hieronder aangegeven datum opgenomen in het register niet-ingezetenen en
zijn vanaf die datum niet meer als ingezetene ingeschreven in de basisregistratie
personen.
Naam en voorletters

Geboortedatum

Uitschrijfdatum Vertrek naar

Zygmuntowicz, A.M.

22-01-1985

14-11-2017

onbekend

Lavoie, P.R.

20-02-1999

22-11-2017

Canada

Tsegay Tesfamariam Tekle 24-05-1989

29-11-2017

onbekend

He, X.Y.

20-03-1985

05-12-2017

onbekend

Lemmens, J.E.

07-10-1999

06-12-2017

onbekend

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Informatieruimte: voor bezoekers geopend op werkdagen van
9.00 – 17.00 uur; op dinsdag van 9.00 – 19.00 uur.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT
Habraken 2409, Veldhoven, tel. (040) 25 84 333
Werkdagen van 13.00 - 17.00 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

VELDHOVEN WERKT OP AFSPRAAK
De publieksbalie werkt alleen op afspraak. Regel uw afspraak via
www.veldhoven.nl.

ABONNEMENT
Wekelijks GemeenteNieuws en officiële bekendmakingen in uw
mailbox? Regel het met een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl

Het loket Welzijn Wonen Zorg, het loket Werk en Inkomen en het
Schuldhulploket werken alleen op afspraak. Bel op werkdagen - bij
voorkeur tussen 09.00 - 13.00 uur - voor het maken van een afspraak via telefoonnummer 14 040. Geef hierbij duidelijk aan welk
loket u wilt bereiken.

WWW.VELDHOVEN.NL

Informatiedagen ‘WijIk Zeelst’
In Zeelst loopt een proef met een nieuwe vorm van zorg verlenen onder de naam ‘WijIk Zeelst’. We zoeken deelnemers om het nieuwe
zorgmodel uit te testen. Belangstellenden kunnen op 22 en 29 januari tussen 11.00 en 16.00 uur binnenlopen in de bibliotheek in Veldhoven voor meer informatie.
In het project WijIk Zeelst biedt een team van zorgprofessionals, studenten en vrijwilligers ‘op afroep’ snelle
zorg en ondersteuning op maat. Zorgvragers zijn dus
niet langer afhankelijk van de planning van een zorgorganisatie, ze hebben zelf invloed op het tijdstip waarop
zorg in de thuissituatie verleend wordt.
VOOR WIE IS WIJIK ZEELST
U woont in de wijk Zeelst en wilt zo lang mogelijk
thuis blijven wonen. U heeft daarbij wel hulp of ondersteuning nodig. Of u bent mantelzorger van een
wijkbewoner en uw mantelzorgtaak groeit u boven het
hoofd.

MEEDOEN?
WijIk Zeelst zoekt wijkbewoners die in de testperiode
(in elk geval tot en met mei 2018) deze nieuwe
manier van werken gratis willen uitproberen. Zij
denken en doen dan mee bij het ontwikkelen van
een vernieuwende vorm van dienstverlening.
MEER WETEN?
Loop binnen op de maandagen 22 en 29 januari
tussen 11.00 – 16.00 uur in de bibliotheek in
Veldhoven. Een team van WijIk Zeelst staat dan
klaar om uw vragen te beantwoorden. Meer info
op www.wijik-zeelst.com.

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.

WijIk Zeelst is een samenwerking tussen zorginstellingen RSZK en Lunet Zorg, Mextal met VieDome, Centrale24 en Summa Zorg. Gemeente Veldhoven ondersteunt dit project.

