Officiële Bekendmakingen
Publicaties in De Ahrenberger van woensdag 17 februari 2010

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 informatiecentrum van het
gemeentehuis, Meiveld 1 te Veldhoven, ter inzage. Bij de receptie kunt u daar naar
vragen.
Een belanghebbende, die door het verlenen van een vergunning 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 een bouwvergunning niet, tenzij bij
wettelijk voorschrift anders is bepaald. Wel kan aan de voorzieningenrechter van de
rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ‘sHertogenbosch tevens om voorlopige voorziening (schorsing van de vergunning)
worden gevraagd. Voor informatie daarover kunt u bellen naar de afdeling
Publiekszaken, team Vergunningen, tel. (040) 25 84 322.
Nummer

Verzonden op

Adres

Reguliere bouwvergunningen
09/14469
05-02-2010
Schepenenstraat 38
09/14470

05-02-2010

Schepenenstraat 40

10/14547
09/14442

05-02-2010
08-02-2010

Kerkweg 1 H
Korenmolen 10

09/14279
09/14452

09-02-2010
10-02-2010

Eindhovensebaan 25
Korze 84

09/14357
09/13877

10-02-2010
04-02-2010

Frans Bekersstraat 13
Volmolenweg 9

Lichte bouwvergunningen
09/14511
04-02-2010
09/14257
10/14577
09/14107
10/14587

05-02-2010
08-02-2010
08-02-2010
08-02-2010

Burgemeester Van
Hoofflaan 36
Plevier 36
Dotterbeek 26
Heuvel 20
Kievit 55

Voor het

vergroten woning d.m.v.
dakopbouw
vergroten woning d.m.v.
dakopbouw
veranderen gevelindeling
oprichten dakopbouw
plaatsen dienstgebouw
plaatsen terrasoverkapping aan
bestaande sportkantine
oprichten garage
bouwen bedrijfswoning met
kantoor

plaatsen kap op berging
plaatsen dakkapel
vergroten woning
plaatsen bijgebouw
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 uitwegvergunningen hebben
verleend:
Verzenddatum
10 februari 2010
10 februari 2010

Betreft
Maken van een inrit
Maken van een inrit

Ter hoogte van perceel
Smelen 45
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 medewerking te
verlenen aan het oprichten van een bedrijfsruimte met showroom 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 perceelgrens 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 informatiecentrum van het
gemeentehuis, Meiveld 1. Binnen deze termijn kan en mag een belanghebbende zijn
zienswijze daarover schriftelijk kenbaar maken. Brieven moeten worden gericht aan
burgemeester en wethouders, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.
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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 perceelgrens 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 informatiecentrum van het
gemeentehuis, Meiveld 1. Binnen deze termijn kan en mag een belanghebbende zijn
zienswijze daarover schriftelijk kenbaar maken. Brieven moeten worden gericht aan
burgemeester en wethouders, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.

Medewerking aan bouwplan,
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 staat vermeld. 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.
09/14374
09/14410
09/14519

bouwplan
plaatsen van een schuur
plaatsen van een buitenberging
plaatsen van een hekwerk

bouwadres
Kemphaan 79
Kemphaan 81
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 vragen.
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 daarvoor een
afspraak maken. Voor informatie daarover kunt u bellen naar de afdeling
Publiekszaken / team Vergunningen, Handhaving en Toezicht, 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 Brabants wonen B.V. te Veldhoven
voor de bouw van 21 tuinwoningen en 21 tweekamerappartementen, gelegen aan het
Regenboogven en Eekhoorn 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 rijkssubsidie veilig te stellen. Het
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Vooruitakkoord met de bijbehorende stukken liggen 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.
Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met de heer R.
Smits, seniorjurist afdeling Maatschappelijke en Stedelijke Ontwikkeling, 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 verklaring
artikel 8.19 Wet milieubeheer hebben afgegeven voor de hieronder genoemde
melding.
naam inrichting
Verzinkerij
Meerveldhoven B.V.

adres
De Run 5118a

omschrijving
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 verzonden kan
iedereen die rechtstreeks in zijn belang is getroffen hiertegen bezwaar indienen.
De verklaring treedt na afloop van de bezwarentermijn in werking tenzij voor deze
datum bezwaar is ingesteld én een verzoek om voorlopige voorziening 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 Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’sGravenhage. 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 hebben ontvangen,
omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen.
naam inrichting
Pasma Montage
Techniek

adres
Heiberg 19

omschrijving
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
De melding heeft betrekking op een
metaalbebewerkingsbedrijf (met name lassen
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De melding ligt met bijbehorende stukken vanaf 17 februari 2010 gedurende vier
weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis, Meiveld 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 informatiecentrum van het
gemeentehuis Meiveld 1 te Veldhoven gedurende 2 maanden na deze publicatie ter
inzage ligt de volgende door de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 februari 2010
vastgestelde verordening:
Naam verordening
‘Verordening tot wijziging van de
Afvalstoffenverordening’

Toelichting
De verordening regelt dat bij campings en
verblijfsrecreatieparken geen huishoudelijke afvalstoffen
worden 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 gemeentelijke 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
gehouden 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.
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