Officiële Bekendmakingen
11 april 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.

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
OV2012-0201
OV2012-0208

Ingediend
Adres
27-03-2012 De Run 4463
5503 LS
30-03-2012 Muggenhol 30
5509 LP

OV2012-0198

28-03-2012 Sondervick 115
5506 RA

OV2012-0199

22-03-2012 Ree/Vos

OV2012-0202

30-03-2012 Meerstraat

OV2012-0206

2-04-2012

OV2012-0204

30-03-2012 aan de verlengde
Oersebaan, ter
plaatse van de
Scherpenering

Kerkakkerstr. 139

Voor
plaatsen tijdelijke
CO2-installatie
aanbouw van een
serre met overdekt
terras
legaliseren
bestaande ruimte tussen woning en garage
oprichten 24
woon/zorg appartementen
oprichten
8 woningen
plaatsen lichtmasten
en ballenvangers
oprichten tankstation
en automotivecentrum

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
OV2011-1115 29-3-2012 Platanenlaan 3-5, 7-9
(5507 ME) 6-8, 50-52
(5507 MD) Nieuwe
Kerkstraat 35-37, 39-41
(5507 LP), Berkt 4-6
(5507 LN) en Platanenlaan 1 / Nieuwe Kerkstraat 44 (5507 LS)
OV2012-0126 2-4-2012
Hongerberg 16
5508 BP
OV2012-0156

2-4-2012

OV2012-0183

29-3-2012

Blauwven 47
5508 RC
De Kuip 3
5502 HP

Geweigerde omgevingsvergunning
Zaaknr
Verzonden Adres
OV2011-1174 2-4-2012
De Uilenburg 2
5502 RK

Voor
uitbreiden
8 woningen
Severinus

plaatsen dak
kapel voorzijde
uitbreiden
woning
plaatsen
dubbele
poort

Medewerking aan een omgevingsvergunning
Artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij van plan zijn om medewerking te verlenen aan de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning. Dat kan door vergunning te verlenen voor het afwijken van de
voorschriften van het geldend bestemmingsplan.
Adres
Kerktorenstraat 30
5503 PC

OV2012-0176

Heerbaan (perceel E nr. 5731)

Overeenkomst betreffende de ontwikkeling van het
perceel naast Zandoerle 23
Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel
6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 13 maart 2012 een
anterieure exploitatieovereenkomst zijn aangegaan met de heer E.H.G.M.
van de Vondervoort. Het betreft een overeenkomst over grondexploitatie
als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening.
De gemeente verleent medewerking aan de ontwikkeling van het perceel
grond gelegen naast Zandoerle 23 in Veldhoven zodat één woning kan
worden gerealiseerd.
Voornoemde overeenkomst heeft betrekking op de percelen grond kadastraal bekend gemeente Veldhoven, sectie G, nummers 942 en 939 (gedeeltelijk). De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst
ligt van 11 tot en met 25 april 2012 ter inzage op het gemeentehuis.

APV
Ingediende aanvragen organiseren evenement
De burgemeester van Veldhoven maakt bekend dat hij aanvragen heeft
ontvangen voor het organiseren van de volgende evenementen:
Naam evenement Schietevenement
Aanvrager O.L. Vrouwe Gilde Zeelst
Datum ingediend 26-3-2012
Datum evenement 6-8-2012
Locatie Blaarthemseweg
Naam evenement Sportmarkt
Aanvrager Gemeente Veldhoven
Datum ingediend 23-3-2012
Datum evenement 28-4-2012
Locatie Meiveld en Pleintjes
Naam evenement Openluchtconcert
Aanvrager Harmonie Sint Cecilia
Datum ingediend 29-3-2012
Datum evenement 28-5-2012
Locatie Bossen Zittard

Voor
plaatsen dakop
bouw aan achterzijde woning
plaatsen mast ten
behoeve van telecommunicatie

De aanvragen met bijlagen kunnen na telefonische afspraak worden ingezien van vrijdag 13 april tot en met donderdag 26 april 2012.
U kunt hiervoor een afspraak maken via de afdeling Omgevingszaken,
tel. (040) 25 84 433.

Grondprijzen
Grondprijzen in Veldhoven omlaag

Volgens artikel 4.8 Algemene wet bestuursrecht moeten wij belanghebbenden de gelegenheid bieden te reageren op deze aanvragen. De aanvragen kunnen na telefonische afspraak worden ingezien van vrijdag
13 april tot en met donderdag 26 april 2012. U kunt hiervoor een afspraak maken via de afdeling Omgevingszaken, tel. (040) 25 84 433.

Net zoals in 2010 zijn ook in 2011 de gemiddelde grondprijzen landelijk
gedaald. Het Veldhovense college besloot deze daling ook voor het komende jaar weer toe te passen op de Veldhovense grondprijzen.

o zichtlocatie
o kantoorlocatie (bvo)

prijzen 2011
per m2

€ 302,00
€ 346,00
€ 390,00
€ 434,00

€ 315,00
€ 361,00
€ 407,00
€ 453,00

€ 302,00
€ 346,00
€ 390,00
€ 434,00
per locatie
te bepalen

€ 315,00
€ 361,00
€ 407,00
€ 453,00
per locatie
te bepalen

€ 165,00

€ 165,00

€ 190,00
per locatie
te bepalen

€ 190,00
per locatie
te bepalen

€ 101,00

€ 302,00

o met bouwmogelijkheid

€ 105,00

€ 315,00

Parkeren woonhofjes en gestapelde bouw Gemiddelde
grondprijs van
omringende
woningen
Maatschappelijke functies
o sociaal, cultureel of maatschappelijk
- niet commercieel
- wel commercieel
o buitensportvelden

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Detailhandel en leisure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

prijzen 2012
per m2

Groenstroken/reststroken
o zonder bouwmogelijkheid (geen BTW)

Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het
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 daarvoor een afspraak maken. Voor informatie daarover kunt u bellen
naar de afdeling Omgevingszaken, tel. (040) 25 84 433.

Adres

Voor

OV2011-1206

Pleintjes 55
5501 EE

uitbreiden
winkel en
wijzigen
entreepui

Verzend
datum
besluit
29-03-2012

Nieuwe
uiterste
beslisdatum
10-05-2012

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit tegen dit besluit bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam
en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en
wethouders, Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven.

€ 165,00
€ 190,00
Gemiddelde
kostprijs

€ 165,00
€ 190,00
Gemiddelde
kostprijs

per locatie
te bepalen

Milieuzaken

Naam
Wijzigingsplan ‘Verlengde Oersebaan, 1e fase Westelijke ontsluitingsroute,
wijziging op- en afrit’
Omschrijving
Dit wijzigingsplan voorziet in de mogelijkheid om een op- en afrit aan de
noordzijde van het verlengde van de Oersebaan mogelijk te maken.
Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling
een zienswijze naar voren brengen bij Burgemeester en wethouders van
Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. In de zienswijze moet
duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpwijzigingsplan deze betrekking heeft. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een
afspraak maken via telefoonnummer 14 040.
Hebt u vragen of opmerkingen over de inhoud van deze bekendmaking,
neem dan contact op met de afdeling Maatschappelijke en Stedelijke Ontwikkeling. Stuur hiervoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel
ons via telefoonnummer 14 040.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 maart 2012 de Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen 2012 t/m 2015 heeft
vastgesteld en dat het college en de burgemeester de Uitvoeringsnota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen 2012 t/m 2015 hebben
vastgesteld op 3 april 2012.
Deze Nota en Uitvoeringsnota regelen de nieuwe werkwijze voor evenementen. Hierbij is een flinke deregulering en administratieve lastenverlichting doorgevoerd. Er is voortaan sprake van vrijgestelde, meldingplichtige
en vergunningplichtige evenementen. Nagenoeg 50% van de evenementen in Veldhoven is vrijgesteld.
Ook wordt de dienstverlening verhoogd, doordat er zaakcoördinatoren bij
de gemeente zijn aangesteld die de aanvraag of melding voor het evenement van begin tot eind intern coördineren. Deze zaakcoördinator is voor
de evenementenorganisator de aangewezen contactpersoon bij de gemeente. Daarnaast gaat de gemeente samen met de betrokken partners
(politie, brandweer, GHOR) gebruik maken van een risicomatrix voor evenementen. Hierdoor wordt nog meer aandacht aan veiligheid besteed.
De Nota en Uitvoeringsnota treden in werking op 15 april 2012 en liggen
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van 12 april tot 5 juli 2012.
Voor informatie hierover kan contact worden opgenomen met de afdeling
Omgevingszaken via tel (040) 25 84 433.

Beleidsregel Beeldschermen tijdens EK Voetbal 2012

Deze beleidsregel houdt kort samengevat het volgende in:
o Het plaatsen van een beeldscherm tijdens een wedstrijd van het EK
Voetbal 2012 wordt beschouwd als 'evenement' op grond van de Algemene plaatselijke verordening.
o Degene die een beeldscherm wil plaatsen in de openbare ruimte tijdens
een wedstrijd waarbij het Nederlands Elftal speelt tijdens het EK Voetbal
2012, dient dit te melden dan wel aan te vragen bij de gemeente via het
'formulier voor het organiseren van een evenement'.
o Er wordt een beoordeling door middel van een risicoanalyse uitgevoerd
door de gemeente en partners (politie, brandweer en GHOR) op basis
van de ingediende formulieren.
o Bij een positieve beoordeling, is alleen het plaatsen van beeldschermen
in de openbare ruimte tijdens de wedstrijden van het EK Voetbal 2012,
waarbij het Nederlands Elftal speelt, toegestaan. Het plaatsen van
beeldschermen voor wedstrijden waarbij het Nederlands Elftal niet
speelt, wordt dus niet toegestaan.
Andere evenementen op speeldata van het Nederlands Elftal, de kwartfinales, de halve finales en de finale worden beoordeeld in relatie tot het EK
Voetbal 2012. De beoordeling (risicoanalyse) zal uitwijzen of het evenement doorgang kan vinden.
Van gemeentewege worden geen beeldschermen voor wedstrijden tijdens
het EK Voetbal 2012 geplaatst.
De bovengenoemde beleidsregel treedt in werking op 15 april 2012 en ligt
voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van 12 april 2012 tot 10
mei 2012. Voor informatie hierover kan contact worden opgenomen met
de afdeling Omgevingszaken via tel (040) 25 84 433.

Aanwijzingsbesluit voor Tenten en overkappingen,
Uitvoeringsbesluit voor Kunststof drinkgerei en plattegrond bebouwde kom
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester maken
bekend, dat zij op 3 april 2012 de volgende stukken hebben vastgesteld:
o het Aanwijzingsbesluit en nadere regels ‘Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen’;
o het Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:36 Apv (kunststof drinkgerei);
o de ‘Plattegrond bebouwde kom behorende bij Apv versie nummer 1.0
(tek.no. 2011-255, datum: 28-11-2011)’, o.g.v. artikel 1:1 van de
Algemene plaatselijke verordening.
Het aanwijzingsbesluit geldt voor tenten en overkappingen die zonder tijdelijke gebruiksvergunning geplaatst mogen worden, waarbij nadere regels zijn gesteld waaraan voldaan moet worden. Het Uitvoeringsbesluit ex
artikel 2:36 Apv (Kunststof drinkgerei) is opnieuw vastgesteld om hierin
het gebruik van drinkgerei en flessen van kunststof materiaal verplicht te
stellen bij bijzondere omstandigheden. De plattegrond van de bebouwde
kom is vastgesteld ter uitvoering van de Apv.

Naam bedrijf
Sportcomplex De Heiberg

Ingetrokken
De volgende stukken zijn ingetrokken op 3 april 2012:

Camping ’t Denneke

Adres
Heerseweg 49
5504 KP
Toterfout 22
5507 RE

Voor
veranderen
sportcomplex
oprichten
camping met visvijvers

o Het Aanwijzingsbesluit en nadere regels ‘Tijdelijke gebruiksvergunningsvrije tenten en overkappingen’, vastgesteld op 6 juni 2011;

o Het Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:36 Apv (Kunststof drinkgerei), vastgesteld op 27 april 2010;

Verordeningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 maart 2012 de “Wegsleepverordening” heeft vastgesteld.

Ontwerpwijzigingsplan
Burgemeester en wethouders maken op grond van Artikel 3.6.a. van de
Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 13 april tot en met 24 mei 2012
het onderstaande wijzigingsplan met daarbij behorende stukken voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis, Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven. U kunt tijdens de openingsuren terecht in het informatiecentrum.
Het plan is ook te raadplegen via de website www.veldhoven.nl.
Trefwoord ‘bestemmingsplan Verlengde Oersebaan’

Legesverordening 2012
De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2012 is gewijzigd
voor het legestarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een evenementenvergunning en een evenementenmelding ter verkrijging van een acceptatie van de melding met aanvullende voorschriften.
Verder worden voor een uittreksel van een kadastrale kaart t/m A3-formaat voor het indienen van een melding of een aanvraag voor een vergunning voor het organiseren van een evenement geen legeskosten in
rekening gebracht. Dit naar aanleiding van de nieuwe Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen 2012 t/m 2015.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de onderstaande meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen. Deze meldingen liggen
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

Wegsleepverordening

Bestemmingsplannen

en het te koop aanbieden van voertuigen (artikel 5:2a). Een mosquito is
een apparaat dat een slechts voor jongeren hoorbare, hinderlijke hoge
pieptoon produceert, met als doel groepen jongeren weg te houden van
plaatsen waar zij overlast veroorzaken;
o toevoegen van uitzondering op het verbod voor het parkeren van grote
voertuigen (artikel 5:7);
o invoeren van de lex silencio positivo (de van rechtswege verleende vergunning) bij een aantal artikelen.

Uitvoeringsregels

Melding activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
Zaaknummer

kel 2:15);

o toevoegen van artikelen over het inzetten van mosquito’s (artikel 4:5a)

De burgemeester maakt bekend dat hij op 4 april 2012 de beleidsregel
'Beeldschermen tijdens Oranjethuissituatie EK Voetbal 2012' heeft vastgesteld.

Grondprijzen Veldhoven (excl. BTW)
voor de periode 1 april 2012 - 1 april 2013

Bedrijven
o regulier bedrijventerrein

en veranderen van een weg (artikel 2:7);

o uitzonderingen op de exploitatievergunning voor het horecabedrijf (arti-

Nota en Uitvoeringsnota Vergunningverlening &
handhaving bij evenementen 2012 t/m 2015

Naam evenement Beach Event
Aanvrager Stichting R.W. Unique Sportevents Veldhoven
Datum ingediend 3-4-2012
Datum evenement 29-6-2012 tot en met 1-7-2012
Locatie Burgemeester van Hoofflaan en plein d’Ekker

Woningen / projectmatige bouw
o grondgebonden (sociale huur en koop)
o grondgebonden middencategorie
o grondgebonden vrije sector
o grondgebonden buiten categorie
o gestapeld

o uitzonderingen op vergunningplicht voor het aanleggen, beschadigen

Beleidsregels

Naam evenement Jeugd Spektakeldag
Aanvrager Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk
Datum ingediend 23-3-2012
Datum evenement 3-6-2012
Locatie Mira

Woningen / Bouwkavels
o regulier bouwkavel
o midden categorie bouwkavel
o top categorie bouwkavel
o buiten categorie bouwkavel

Apv
De wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking op de artikelen over evenementen, dit vanwege de nieuwe Nota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen 2012 t/m 2015.
Daarnaast zijn nog enkele andere wijzigingen doorgevoerd. Deze betreffen
naast redactionele aanpassingen o.a. de volgende inhoudelijke wijzingen:
o aanpassen van definitie “bebouwde kom” (artikel 1:1);

De verordening treedt in werking op 15 april 2012 en ligt voor een ieder
ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis van 12 april tot
5 juli 2012.
De tekst van de verordening is, vanaf 15 april 2012, ook te raadplegen via
de rubriek Overheidsinformatie op de website www.overheid.nl onder Lokale regelingen. Desgewenst is tegen betaling van leges een afschrift van
de verordening te verkrijgen. Voor informatie kan contact worden opgenomen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 040.

Burgemeester en wethouders stellen de grondprijzen jaarlijks vast voor de
periode van 1 april tot 1 april daarop volgend. Ook dit jaar besloot het college van B en W tot verlaging van de grondprijzen.

Voor
plaatsen
erfafscheiding

Zaaknummer
OV2012-0187

Exploitatieovereenkomst

Binnen de gemeente Veldhoven worden regelmatig overtredingen geconstateerd die wegsleepwaardig zijn. Een overtreding kan wegsleepwaardig
zijn indien met het voertuig een bij of krachtens de Wegenverkeerswet 1994
vastgesteld voorschrift wordt overtreden en deze overtreding de veiligheid
van het verkeer in het geding brengt, de vrijheid van het verkeer hindert of
het vrijhouden van bepaalde wegen en weggedeelten belemmert.
Na inwerkingtreding van de Wegsleepverordening kan de gemeente Veldhoven voertuigen wegslepen indien deze wegsleepwaardig zijn, waardoor
onveilige en onwenselijke situaties kunnen worden beëindigd. Het wegslepen is een bijzondere vorm van een last onder bestuursdwang. De kosten
voor het toepassen van deze vorm van bestuursdwang worden -indien
mogelijk- verhaald op de eigenaar van het weggesleepte voertuig.
De verordening treedt in werking op 19 april 2012 en ligt voor een ieder
ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis van 12 april tot
5 juli 2012. De tekst van de verordening is eveneens te raadplegen via de
rubriek Overheidsinformatie op de website www.overheid.nl onder Lokale
regelingen. Desgewenst is tegen betaling van leges een afschrift van de
verordening te verkrijgen. Voor informatie kan contact worden opgenomen met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 040.

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening en de Legesverordening 2012
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 maart 2012 de “Verordening tot
wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) en de Legesverordening 2012” heeft vastgesteld.

o De beleidsregel ‘Braderieën en markten’, vastgesteld op 22 augustus
2008.
Dit stuk is geïntegreerd in de Uitvoeringsnota Vergunningverlening &
handhaving bij evenementen 2012 t/m 2015;
o De beleidsregel ‘Voorschriften en beperkingen tijdens evenementen’,
vastgesteld op 18 augustus 2009. Dit stuk is geïntegreerd in de Uitvoeringsnota Vergunningverlening & handhaving bij evenementen 2012
t/m 2015.
Het aanwijzingsbesluit, het uitvoeringsbesluit en de plattegrond treden in werking op 15 april 2012 en liggen voor een ieder in het gemeentehuis ter inzage
van 12 april tot 10 mei 2012. Voor informatie hierover kan contact worden
opgenomen met de afdeling Omgevingszaken via tel (040) 25 84 433.

Mandaatregeling
Besluit interne mandaten, volmachten en
machtigingen 2012, 1e wijziging
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester maken
bekend dat het “Besluit interne mandaten, volmachten en machtigingen
2012” inclusief het bijbehorend overzicht is gewijzigd. Met dit besluit is de
eerdere versie van 2012 geactualiseerd.
In het bij het besluit behorend overzicht is vermeld om welke bevoegdheden het gaat en welke functionarissen die bevoegdheden uitoefenen.
Het besluit treedt in werking op 12 april 2012 en ligt tot 24 mei 2012 ter
inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis, Meiveld 1 te
Veldhoven. Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken
na de dag van deze bekendmaking bezwaar maken door het indienen van
een bezwaarschrift bij het gemeentebestuur, Postbus 10101, 5500 GA
Veldhoven Het overzicht met de nieuwe mandaten, volmachten en machtigingen, en de overige mandaten die eerder zijn verleend en nog van
kracht zijn, kunnen op de website www.overheid.nl > lokale regelingen
worden geraadpleegd.

