Officiële Bekendmakingen
18 juli 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
OV2012-0334
OV2012-0340
OV2012-0341

ingediend
adres
03-07-2012 Jaspersstraat 23
5503 CH
06-07-2012 Stinze 10
5509 NZ
09-07-2012 Kerkakkerstraat 73
5504 GL

OV2012-0342

09-07-2012

OV2012-0332

02-07-2012

OV2012-0339

04-07-2012

OV2012-0333

30-06-2012

OV2012-0336

03-07-2012

OV2012-0337
OV2012-0338

04-07-2012
04-07-2012

voor
uitbouw zij- en
achtergevel
verbouwen
woning
gebruik bijgebouw
in afwijking van bestemmingsplan (gebruik als grimeerstudio,
inclusief gerelateerde
grime activiteiten)
Molenvelden 15 a vergroten vlees5507 RR
kuikenhouderij
De Kelder
dakrenovatie
(sectie P nr. 91)
potgrondhok
Provincialeweg 120slopen en bouwen
5503 HJ
garage
Hagerpad 8
gebruik garage in
5509 LS
afwijking van bestemmingsplan (hondentrimsalon)
Beukebeek 14
verbouwen
5501 CV
woonhuis
Kerkplein Zeelst
kappen boom
Oersebaan
aanleg verlengde
Oersebaan

Verlenging beslistermijn
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.
zaaknummer OV2012-0258
adres Priorhof 16, 5504 CL
voor bouwen dakkapellen
verzenddatum besluit 06-07-2012
nieuwe uiterste beslisdatum 16-08-2012
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 is verzonden. Het bezwaarschrift 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
richt u aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10101,
5500 GA Veldhoven. Als u nog vragen hebt kunt u bellen naar de afdeling
Omgevingszaken, tel. (040) 25 84 433. Hetzelfde geldt als u de beschikking en de bijbehorende stukken wilt inzien.

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 aanvrage om een omgevingsvergunning. Dat kan door vergunning te verlenen voor het afwijken van de
voorschriften van het geldend bestemmingsplan.
zaaknummer
OV2012-0142

adres
Heike 17, 5508 PA

voor
vergroten 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 20 juli
tot en met donderdag 2 augustus 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.

naam evenement Griezeltocht
aanvrager Vrienden van Zeelst
datum ingediend 28-6-2012
datum evenement 27-10-2012
locatie Zeelst

Besluiten op omgevingsvergunningaanvragen

naam evenement Mobiliteitsmarkt en autovrije zaterdag
aanvrager Gemeente Veldhoven
datum ingediend 3-7-2012
datum evenement 15-9-2012
locatie Plein D’Ekker en een gedeelte van de Burgemeester van Hoofflaan

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
OV2012-0204 5-7-2012
Habraken 2601

OV2012-0218

6-7-2012

OV2012-0229

6-7-2012

OV2012-0299

10-7-2012

OV2012-0326

6-7-2012

Roek 5
5508 KE
Margrietstraat 42
5502 TS
Witvenseweg 11
5504 PZ
Boekweitstraat 21
5503 XP

voor
oprichten tankstation en automotivecentrum
plaatsen dakkapel

De aanvragen met bijlagen kunnen na telefonische afspraak worden ingezien van vrijdag 20 juli 2012 tot en met donderdag 2 augustus 2012. U
kunt hiervoor een afspraak maken via de afdeling Omgevingszaken, tel.
(040) 25 84 433.

Milieuzaken
Melding activiteitenbesluit Wet Milieubeheer
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
naam bedrijf
ABS Autoherstel
Coppens BV
Keurslagerij Antonis

adres
De Run 5439

Arti Sport

Molenstraat 30

Autoschade Veldhoven

De Run 4318C

Autobedrijf Kleijne
Jacobs Car Comfort

Provincialeweg 1b
De Run 5404A

Meiveld 85

vergroten woning
milieuneutraal
veranderen van
een inrichting
renovatie woning

Ter inzage

voor
Verandering van een
autoschadebedrijf
Verandering van een
slagerijwinkel
Oprichten nieuwbouw
sportschool
Oprichten autoschadebedrijf
Oprichten autobedrijf
Oprichten autobedrijf

Verordeningen

Ontwerp verkeersbesluit Verlengde Oersebaan

Deelverordeningen subsidiëring

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om een verkeersbesluit te nemen voor:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 26 juni 2012 de volgende deelverordeningen heeft vastgesteld:
o Deelverordening Jeugdwerk;
o Deelverordening Noodfonds zorgleerlingen.

Verlengde Oersebaan 2012VB008
Het verkeersbesluit heeft betrekking op het aanleggen van de Verlengde
Oersebaan, als onderdeel van de Westelijke Ontsluitingsroute, met alle bijbehorende verkeersmaatregelen.
Het ontwerp verkeersbesluit ligt met bijbehorende tekening van donderdag 19 juli tot en met woensdag 29 augustus 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.
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van publicatie
hun zienswijze over het ontwerp verkeersbesluit mondeling of schriftelijk
indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA te Veldhoven. De schriftelijke zienswijze dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:
o naam en adres van de indiener;
o de dagtekening;
o vermelding van de datum en het nummer van het ontwerp
verkeersbesluit;
o een motivering waarom men zich niet kan verenigen met het te nemen
besluit.

Deze deelverordeningen geven, in aanvulling op de Algemene Subsidie
Verordening Veldhoven, de regels aan waaronder subsidie kan worden
verstrekt voor activiteiten op het gebied van jeugdwerk, dan wel in het
kader van het Noodfonds zorgleerlingen. De deelverordeningen zijn van
toepassing op subsidies die betrekking hebben op 2013 en verder.
De Deelverordening Jeugdwerk treedt in werking op 19 juli 2012 en de
Deelverordening Noodfonds zorgleerlingen treedt in werking op 1 januari
2013. Beide deelverordeningen liggen voor iedereen ter inzage van
donderdag 19 juli tot en met woensdag 10 oktober 2012 in het
informatiecentrum van het gemeentehuis.
De tekst van de (deel)verordeningen is ook te raadplegen via de rubriek
Overheidsinformatie op www.overheid.nl onder Lokale regelingen. Desgewenst zijn tegen betaling van leges afschriften van de (deel)verordeningen
te verkrijgen. Neem voor informatie contact op met het Klanten Contact
Centrum (KCC), via e-mail: gemeente@veldhoven.nl of via telefoonnummer 14 040.
De wekelijkse nieuwsrubriek van

Alleen de belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, kan in de
verdere procedure beroep instellen en dan nog uitsluitend voor zover het
de onderdelen van het besluit betreft waartegen de zienswijze zich richtte.
Deze beperking geldt uiteraard niet voor zover in het definitieve verkeersbesluit wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het ter inzage
gelegde ontwerp verkeersbesluit.

Evenementen
Ingediende aanvragen organiseren evenement
De burgemeester maakt bekend dat hij aanvragen heeft ontvangen voor
het organiseren van de volgende evenementen:
naam evenement 15e papagaaientocht
aanvrager Wandelsportvereniging DLS
datum ingediend 2-7-2012
datum evenement 19-08-2012
locatie buitengebied gemeente Veldhoven

E-mail
Telefoon
Website

gemeente@veldhoven.nl
14 040 (algemeen)
www.veldhoven.nl

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
o Publieksbalie en informatieruimte
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

