Officiële Bekendmakingen
6 juni 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
OV2012-0269
OV2012-0279
OV2012-0274
OV2012-0270
OV2012-0271
OV2012-0272
VO2012-0076
OV2012-0276
OV2012-0275
OV2012-0280
OV2012-0277

ingediend
adres
21-05-2012 Oude Kerkstraat 27
5507 LA
24-05-2012 Braak 65
5501 DG
22-05-2012 Djept-Zuid 10
5502 RP
22-05-2012 Weserhof 12
5504 AK
22-05-2012 Weserhof 13
5504 AK
22-05-2012 Djept-Zuid 12
5502 RP
23-05-2012 De Sitterlaan 24
5505 AC
21-05-2012 Habraken 2143
5507 TE
22-05-2012 Centrum Zeelst
24-05-2012 Egel
23-05-2012 Hoppenven
5508 VZ

voor
brandveilig
gebruik
vergroten berging
plaatsen
dakopbouw
plaatsen
dakopbouw
plaatsen
dakopbouw
plaatsen
dakopbouw
uitbreiden woning

herinrichting
centrum Zeelst
oprichten woning
plaatsen unit MFA

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 aanvrage om een omgevingsvergunning. Dat kan door vergunning te verlenen voor het afwijken van de
voorschriften van het geldend bestemmingsplan.
adres
Gagelbeek 29
5501 AM

voor
Wijziging gebruik
van de woning

Volgens artikel 4.8 Algemene wet bestuursrecht moeten wij belanghebbenden de gelegenheid bieden te reageren op zo’n aanvraag. De aanvragen kunnen na telefonische afspraak worden ingezien van vrijdag 8 juni
tot en met donderdag 21 juni 2012. U kunt hiervoor een afspraak maken
via de afdeling Omgevingszaken, tel. (040) 25 84 433.
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.

Kennisgeving ontwerpbeschikking
(verlening vergunning)
Artikel 3:10 Wabo en 3:41/3:44 Awb
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende aanvraag.
zaaknummer
OV2012-0130

adres
Van Aelstlaan 16
5503 BD

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
OV2012-0182 24-5-2012 Rijsberg 16
5508 EH
OV2012-0208 24-5-2012 Muggenhol 30
5509 LP
OV2012-0259

25-5-2012

Vlutterven 1
5508 RM

voor
plaatsen dakkapel
aanbouw van een
serre met overdekt
terras
plaatsen dichte
poort

plaatsen hekwerk

Medewerking aan een omgevingsvergunning

zaaknummer
OV2012-0251

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

voor
plaatsen tijdelijke
lokalen BS Jan Ligthart

De aanvraag, ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunnen na
telefonische afspraak worden ingezien van vrijdag 8 juni tot en met donderdag 19 juli 2012. U kunt hiervoor een afspraak maken via de afdeling
Omgevingszaken, tel. (040) 25 84 433.
Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen omtrent het
plan 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.

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan ’Wijzigingsplan natuurontwikkeling inrichtingsplan Wintelre-Oerle’
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8. van Wet
ruimtelijke ordening bekend dat van vrijdag 1 juni 2012 tot en met donderdag 12 juli 2012 het onderstaande bestemmingsplan met daarbij behorende stukken voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis. U kunt
tijdens de openingsuren terecht in het informatiecentrum. Het plan is te
raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl of www.veldhoven.nl. Zoek op trefwoord: ‘Bestemmingsplan Wintelre-Oerle’.
Naam
Bestemmingsplan ‘Wijzigingsplan natuurontwikkeling inrichtingsplan
Wintelre-Oerle’.
Omschrijving
Het plan is de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’. Het ontwerp voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch’,
‘Agrarisch met waarden – Natuurwaarden’, of ‘Agrarisch met waarden –
Landschappelijke, cultuurhistorische en/of abiotische waarden’. naar de
bestemming ‘Natuur’.
Ten behoeve van de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied in de omgeving Wintelre-Oerle is een inrichtingsplan opgesteld.
Dit inrichtingsplan is een coproductie van de gemeenten Eersel en Veldhoven, Waterschap De Dommel, ZLTO, provincie Noord-Brabant, Ministerie
van Defensie, Kadaster en Dienst Landelijk Gebied. Doel van het opgestelde inrichtingsplan is om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied naar
een hoger niveau te tillen middels nieuwe impulsen voor landbouw, natuur, water en recreatie. Aan de hand van diverse concrete projecten krijgt
het gebied een gedaanteverandering.
Zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling
een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Veldhoven,
Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan
deze betrekking heeft.
Voor mondelinge zienswijzen of voor vragen of opmerkingen over de inhoud van dit artikel, kunt u contact opnemen via e-mail: gemeente@veldhoven.nl of u belt ons via tel. 140 40. Van de mondelinge zienswijzen
wordt een verslag gemaakt.

Naam
Uitwerkingsplan ‘Meerstraat, uitwerkingsplan Ree/Vos’.
Omschrijving
Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Uitwerkingsplan Meerstraat’
kunnen er vier woningen worden gebouwd binnen het plangebied, waarvoor deze planwijziging geldt. In het nieuwe uitwerkingsplan van het
moederplan ‘Meerhoven’ wordt de bestemming bijzondere woondoeleinden toegekend, waarbij vier groepswoningen mogelijk worden gemaakt
ten behoeve van verzorgd wonen door jongere woonzorgbehoeftigen. Er
kunnen in totaal 24 jongeren worden gehuisvest.
Gedurende genoemde termijn kan door een belanghebbende die zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders heeft gewend met
een zienswijze, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig met een zienswijze tot het
college van burgemeester en wethouders te wenden, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift dient binnen de genoemde termijn van terinzagelegging
te worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 AE ’s Gravenhage. Tevens kan dan over het besluit
van het college van burgemeester en wethouders een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Hebt u vragen of opmerkingen over de inhoud van dit artikel, neemt u
dan telefonisch contact op met de afdeling Maatschappelijke en Stedelijke
Ontwikkeling via e-mail: gemeente@veldhoven.nl of via tel. 14 040.

Vaststelling wijzigingsplan herziening Egel
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij bij besluit van
29 mei 2012 het wijzigingsplan ‘Uitwerkingsplan Meerstraat, herziening
Egel’ ongewijzigd hebben vastgesteld. Dit wijzigingsplan ligt van vrijdag 8
juni 2012 tot en met donderdag 19 juli 2012 voor iedereen ter inzage bij
de receptie van het gemeentehuis, Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven.
Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website
www.veldhoven.nl., trefwoord ‘uitwerkingsplan Meerstraat’.
Naam
Wijzigingsplan ‘Uitwerkingsplan Meerstraat, herziening Egel’.
Omschrijving
Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Uitwerkingsplan Meerstraat’
kunnen er twaalf woningen worden gebouwd binnen het plangebied,
waarvoor deze planwijziging geldt. In het wijzigingsplan c.q. nieuwe uitwerkingsplan van het moederplan ‘Meerhoven’ wordt de verkaveling iets
verkleind, waardoor drie extra woningen kunnen worden gebouwd.
Gedurende genoemde termijn kan door een belanghebbende die zich tijdig tot het college van burgemeester en wethouders heeft gewend met
een zienswijze, alsmede door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig met een zienswijze tot het
college van burgemeester en wethouders te wenden, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift dient binnen de genoemde termijn van terinzagelegging
te worden ingediend bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019, 2500 AE ’s Gravenhage. Tevens kan dan over het besluit
van het college van burgemeester en wethouders een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Hebt u vragen of opmerkingen over de inhoud van dit artikel, neemt u
dan telefonisch contact op met de afdeling Maatschappelijke en Stedelijke
Ontwikkeling via e-mail: gemeente@veldhoven.nl of via tel. 14 040.

Zonetekeningen
kermissen
Zonetekeningen Kermissen
De burgemeester Veldhoven maakt bekend dat hij op 4 juni 2012 de
‘integrale zonetekening kermis D’Ekker’ en de ‘integrale zonetekening
kermis Veldhoven-Dorp’ heeft vastgesteld.
Bovenstaande stukken liggen ter inzage van vrijdag 8 juni 2012 tot en
met donderdag 5 juli 2012 op het gemeentehuis, Meiveld 1 te Veldhoven.
Bel voor informatie de afdeling Omgevingszaken, tel. (040) 25 84 433.

Vaststelling uitwerkingsplan Ree/Vos
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij bij besluit van
29 mei 2012 het uitwerkingsplan ‘Meerstraat, uitwerkingsplan Ree/Vos’
ongewijzigd hebben vastgesteld. Dit uitwerkingsplan ligt van vrijdag 8
juni 2012 tot en met donderdag 19 juli 2012 voor iedereen ter inzage bij
de receptie van het gemeentehuis, Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven.
Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website
www.veldhoven.nl., trefwoord ‘uitwerkingsplan Meerstraat’.

Kijk ook eens
op
www.veldhoven.nl

Officiële Bekendmakingen
Aanwijzing heffingsambtenaar
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat bij besluit
van 5 juni 2012 is aangewezen als heffingsambtenaar, bedoeld in artikel
231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1, tweede
lid, Wet waardering onroerende zaken, het hoofd van de afdeling Publiekszaken.
Bij afwezigheid of verhindering van bovengenoemde functionaris zijn als
plaatsvervangers aangewezen:
o het hoofd van de Afdeling Werk, Inkomen en Zorg;
o het hoofd van de Afdeling Advies & Ondersteuning.
Dit besluit treedt in werking op 11 juni 2012 en ligt gedurende 12 weken
voor een ieder ter inzage in het informatiecentrum van het gemeentehuis.
De tekst is 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 dit besluit te verkrijgen. Voor informatie kan contact worden opgenomen met de afdeling Publiekszaken, tel.
(040) 25 84 422.

Evenementen
Ingediende aanvragen organiseren evenement
De burgemeester maakt bekend dat hij aanvragen heeft ontvangen voor
het organiseren van de volgende evenementen:
naam evenement Huttenweek
aanvrager Stichting Vakantiewerk Veldhoven
datum ingediend 12-05-2012
datum evenement 24-07 t/m 27-07-2012
locatie grasveld Heers-Heerseweg
naam evenement Jeugdwandeldriedaagse
aanvrager Stichting Vakantiewerk Veldhoven
datum ingediend 12-05-2012
datum evenement 09-08 t/m 11-08-2012
locatie Veldhoven-Dorp en het buitengebied
naam evenement Ziekendag Groot Veldhoven
aanvrager Ziekendag Groot Veldhoven
datum ingediend 10-05-2012
datum evenement 09-09-2012
locatie Kempen Campus

naam evenement Jeugdland
aanvrager Stichting Vakantiewerk Veldhoven
datum ingediend 12-05-2012
datum evenement 03-07 t/m 07-07-2012
locatie Terrein Europalaan
naam evenement Wijkdag D’Ekker
aanvrager Stichting Stimulans
datum ingediend 25-05-2012
datum evenement 24-06-2012
locatie Plein D’Ekker
De aanvragen met bijlagen kunnen na telefonische afspraak worden ingezien van vrijdag 8 juni tot en met donderdag 21 juni 2012.
U kunt hiervoor een afspraak maken via de afdeling Omgevingszaken,
tel. (040) 25 84 433.

Acceptatie / besluit organiseren evenement
De burgemeester maakt bekend dat hij, op basis van artikel 2:13, lid 1
juncto artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening:
o de melding voor onbepaalde tijd heeft geaccepteerd voor het
organiseren van onderstaand evenement:
verzenddatum besluit 25 mei 2012
naam evenement Bourgondisch Oers
aanvrager Stichting Bourgondisch Oers
datum evenement 01-06 /tm 02-06 2012
locatie grasveld nabij Oude Kerkstraat 27
o vergunning voor onbepaalde tijd heeft verleend voor het organiseren
van onderstaand evenement:
verzenddatum besluit 28 mei 2012
naam evenement Samenloop voor Hoop
aanvrager Stichting Samenloop voor Hoop
datum evenement 08-06 t/m 09-06-2012
locatie Kempen Campus
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 de burgemeester van
Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.

Een bezwaarschrift schorst de werking van de beschikking niet, tenzij bij
wettelijk voorschrift anders is bepaald. Wel kunt u de voorzieningenrechter
van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125,
5200 MA ‘s-Hertogenbosch om voorlopige voorziening vragen. Bel voor
informatie daarover de afdeling Omgevingszaken, tel. (040) 25 84 433.
Hetzelfde geldt als u de beschikking en de bijbehorende stukken wilt inzien.

Bouwverodening 2012
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 15 mei 2012 de Bouwverordening 2012 heeft vastgesteld.
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is
bekendgemaakt en ligt voor iedereen ter inzage van vrijdag 8 juni tot en
met vrijdag 31 augustus 2012 in het informatiecentrum van het gemeentehuis. De tekst van de verordening is ook te raadplegen op www.veldhoven.nl. Desgewenst is tegen betaling van leges (€ 83,75) een afschrift van
de verordening te verkrijgen.
Voor informatie kunt u contact opnemen de afdeling Omgevingszaken
met een e-mail naar omgevingsloket@veldhoven.nl of u belt naar de afdeling via tel. (040) 25 84 433.

Rampen vallen niet
te plannen.
Voorbereidingen wel.
Zorg dat u de folder
in huis heeft.
888$3*4*4/-

De wekelijkse nieuwsrubriek van

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
o Publieksbalie en informatieruimte
Postadres
Bezoekadres
E-mail
Telefoon
Website
Fotografie

Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven
Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven
gemeente@veldhoven.nl
14 040 (algemeen)
www.veldhoven.nl
gemeente Veldhoven en/of Martily Media
(tenzij anders vermeld)

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
o Overige afdelingen
Werkdagen van 9.00 – 12.00 uur of op afspraak, tel. 14 040

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

