Officiële Bekendmakingen
29 augustus 2012
Op deze pagina de wettelijk verplichte mededelingen van
gemeente, provincie en/of rijk. De datum van deze pagina
geldt als publicatiedatum. Voor de wijze waarop u stukken
kunt inzien, verwijzen wij u naar de desbetreffende bekendmaking. De openingstijden van het informatiecentrum in het
gemeentehuis vindt u in het colofon. Eerdere publicaties
kunt u terugvinden op www.veldhoven.nl > Nieuws >
Bekendmakingen.

OV2012-0337

17-8-2012

OV2012-0358

16-8-2012

5508 KJ
Kerkplein Zeelst,
Blaarthemseweg
Pleintjes 51
5501 EE

voorzijde woning
kapvergunning
aanbrengen
reclames

Ter inzage

21 MFA Noord (ingang wijkcentrum) Smelen 38
22 Wijkcentrum de Ark
Ark 9
23 Wooncomplex Rundgraafpark
Ingang Houtwal
Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk.
Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welk van de stembureaus hij/zij
de stem uitbrengt. Om te stemmen moet naast de stempas ook een geldig
identiteitsbewijs worden overlegd. Als een kiesgerechtigde zich niet kan
identificeren mag hij/zij niet stemmen.

Verkeersbesluit

Omgevingszaken
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de hieronder genoemde plannen een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend. Deze plannen liggen niet ter inzage. Een aanvraag kan na
telefonische afspraak worden ingezien. U kunt een afspraak maken via de
afdeling Omgevingszaken, tel. (040) 25 84 433.
zaaknummer
OV2012-0382
OV2012-0383
OV2012-0384

ingediend
adres
13-08-2012 De Run 3118 - 3120
5503 LH
13-08-2012 Capella 14
5505 VT
16-08-2012 De Run 6831
55-4 DW

voor
Wijzigen gevel
plaatsen dakkapel
realiseren inrit t.b.v.
verdeelstation
Enexis

Besluiten op omgevingsvergunningaanvragen volgens
de uitgebreide voorbereidingsprocedure
Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij over de hieronder genoemde omgevingsvergunningaanvragen een beslissing hebben genomen.
Een belanghebbende, die door een beschikking rechtstreeks in zijn belang
wordt getroffen, kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit aan de
aanvrager is verzonden schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Een beroepschrift schorst de werking van een beschikking niet, tenzij bij
wettelijk voorschrift anders is bepaald. Wel kan aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank tevens om een voorlopige voorziening
worden gevraagd. Voor informatie daarover kunt u bellen naar de afdeling
Omgevingszaken, tel. (040) 25 84 433. Hetzelfde geldt als u de beschikking en de bijbehorende stukken wilt inzien.
Verleende omgevingsvergunning
zaaknr.
verzonden
adres
OV2011-1188 27-8-2012 Weijerseweg 8
5507 RN
OV2012-0209

27-8-2012

OV2012-0269

27-8-2012

OV2012-0266

27-8-2012

OV2012-0267

27-8-2012

OV2012-0268

27-8-2012

Oude Kerkstraat 27
5507 LA
Oude Kerkstraat 27
5507 LA
Heike 19
5508 PA
Norenberg 23
5508 DJ
Weldsehei 2
5508 WR

voor
nieuwbouw loods
en veranderen
milieu-inrichting
brandveilig gebruik
t.b.v. kinderopvang
brandveilig gebruik
t.b.v. basisschool
brandveilig gebruik
t.b.v. kinderopvang
brandveilig gebruik
t.b.v. kinderopvang
brandveilig gebruik
t.b.v. kinderopvang

Besluiten op omgevingsvergunningaanvragen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij over de hieronder genoemde omgevingsvergunningaanvragen een beslissing hebben genomen.
Een belanghebbende die door een beschikking rechtstreeks 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 wethouders, Postbus 10101, 5500 GA
Veldhoven.
Een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet, tenzij bij
wettelijk voorschrift anders is bepaald. Wel kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch tevens om voorlopige voorziening
worden gevraagd. Voor informatie daarover kunt u bellen naar de afdeling
Omgevingszaken, tel. (040) 25 84 433. Hetzelfde geldt als u de beschikking en de bijbehorende stukken wilt inzien.
Verleende omgevingsvergunningen
zaaknr
verzonden
adres
OV2012-0304 16-8-2012 Ekster 11

voor
verlengen dakkapel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om een verkeersbesluit te nemen voor: Provincialeweg aansluiting
Kempenbaan 2012VB005D.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Gemeente Veldhoven, afdeling
Publiekszaken/cluster Burgerzaken, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.
Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel naar telefoonnummer 14 040.

Het verkeersbesluit heeft betrekking op het handhaven van de huidige
eenzijdige afsluiting van de Provincialeweg naar de Kempenbaan te Veldhoven.
Het verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening van donderdag 30 augustus tot en met woensdag 10 oktober 2012 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. Bij de receptie kunt u daarnaar vragen. De
informatieruimte van het gemeentehuis is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op dinsdagavond van 17.00 tot
19.00 uur.
Tegen dit besluit kan, binnen een termijn van 6 weken na de datum van
publicatie van het besluit, beroep ingesteld worden door:
o degenen die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ter inzage
gelegen ontwerp besluit en
o belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingediend tegen het ontwerp besluit binnen de
daarvoor gestelde termijn.
Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste het volgende:
o naam en adres van de indiener;
o de dagtekening;
o vermelding van de datum en het nummer van het verkeersbesluit;
o een motivering waarom men zich niet kan verenigen met het genomen
besluit.
Het beroepschrift kunt u indienen bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Aan de
Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch kan tevens om
een voorlopige voorziening (schorsing van het verkeersbesluit) worden gevraagd. Aan zowel het instellen van beroep als het vragen om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. U ontvangt daarover bericht van
de rechtbank.

Verkiezingen
Tweede Kamer 2012
Verlenging termijn voor het aanvragen van een vervangende stempas
De burgemeester maakt bekend, dat voor de op woensdag 12 september
2012 te houden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het voor kiezers mogelijk is om een vervangende stempas
aan te vragen tot uiterlijk dinsdag 11 september 12.00 uur.

Milieuzaken
Melding activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de onderstaande melding op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen. Deze melding ligt niet ter
inzage.
Een melding kan na telefonische afspraak worden ingezien. U kunt een afspraak maken via tel. (040) 25 84 433 of via omgevingsloket@veldhoven.nl.
Naam bedrijf
Adres
Autobedrijf JDP Heiberg 19

Voor
Oprichten autobedrijf

Verordeningen
Algemene Subsidie Verordening Veldhoven
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 5 juli 2011 heeft vastgesteld de Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2013. Op 27 maart 2012 heeft de
gemeenteraad de verordening tot wijziging van de Algemene subsidieverordening Veldhoven 2013 vastgesteld.
In de algemene subsidieverordening liggen de algemene procedurevoorschriften omtrent subsidiëring door de gemeente Veldhoven vast.
De beide verordeningen treden in werking op 30 augustus 2012 en liggen
voor iedereen ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis
van donderdag 30 augustus tot en met woensdag 21 november 2012. De
tekst van de gewijzigde verordening is ook te raadplegen via de rubriek
Overheidsinformatie op de website www.overheid.nl onder Lokale regelingen.
Desgewenst zijn tegen betaling van leges afschriften van de verordeningen te verkrijgen. Voor informatie kan contact worden opgenomen met
het klantencontactcentrum. Stuur hiervoor een e-mail naar
gemeente@veldhoven of bel naar telefoonnummer 14 040.

De wekelijkse nieuwsrubriek van

Adressen stemlokalen
De burgemeester maakt bekend, dat voor de verkiezing van de leden van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal op woensdag 12 september 2012
in onderstaande lokaliteiten een stembureau is gevestigd.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Aanduiding stembureau
Gemeentehuis
Wijkgebouw D'n Uitwijk
Zaal De Twee Sparren
Wijkvoorziening De Ligt
Kantine Voetbalvereniging UNA
Woonzorgcentrum Sele
Gebouw d'Ouw School
Clubgebouw Sentrum '70
Zorgcentrum Merefelt
Leslokaal Brandweer
Gemeenschapshuis d'n Bond
Gebouw Libra 2
Woningstichting Aert Swaens
Basisschool De Brembocht
Basisschool De Berckacker
Gebouw Erikant
Basisschool Dick Bruna
Basisschool De Heiacker
Cafe-Restaurant Jan's Polder
Kantine Hockey Club Basko

Adres stembureau
Meiveld 1
Wal 154
Kapelstraat-Zuid 3A
Ligt 157
Sportlaan 3
Sele 21
Oude Kerkstraat 18
Handwijzer 34
Parklaan 2
De Run 5610
Rapportstraat 29
ingang Nijlandlaan
Nijverheidslaan 155
De Messenmaker 10
Norenberg 23 (ingang Vossenberg)
Norenberg 19
Roek 19
Weldsehei 2
Muggenhol 15A
Korze 86

Fotografie
Website
E-mail
Postadres
Bezoekadres
Telefoon

gemeente Veldhoven en/of Martily Media
(tenzij anders vermeld)
www.veldhoven.nl
gemeente@veldhoven.nl
Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven
Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven
vanuit Nederland: 14 040 (algemeen)
vanuit buitenland: +31 40 25 84 411

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Werkdagen van 9.00 - 17.00 uur; dinsdag van 9.00 - 19.00 uur
o Loket Werk en Inkomen
Werkdagen van 9.00 - 13.00 uur;
telefonisch spreekuur van 9.00 - 10.00 uur, tel. (040) 25 84 499
o Loket Welzijn Wonen Zorg
Werkdagen van 9.00 - 13.00, tel. (040) 25 84 455

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

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

www.veldhoven.nl

