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Uitbreiding collectieve 
zorgverzekering voor minima

Openingstijden 
gemeentehuis rond 
feestdagen
Rond de kerstdagen en oud en nieuw heeft het ge-
meentehuis aangepaste openingstijden.

 donderdag 17 december 09.00 – 16.00 uur
 donderdag 24 december 09.00 – 16.00 uur
 donderdag 31 december 09.00 – 16.00 uur

Te hoge kosten, te weinig fi etsen

Fietsenstalling City Centrum 
niet langer bewaakt
De fi etsenstalling achter de Jumbo in het City Cen-
trum is vanaf 1 januari 2016 niet langer bewaakt. De 
fi etsenrekken en het hekwerk blijven wel staan, zodat 
er voldoende fi etsparkeerplaatsen in het City Centrum 
aanwezig blijven.

De bewaakte fi etsenstalling werd te weinig gebruikt 
om de kosten voor de bewaking te blijven dragen. De 
fi etsenstalling blijft, de bewaking verdwijnt. Verder zijn 
er rondom het centrum voldoende plekken beschik-
baar waar fi etsenrekken met aanbindmogelijkheden 
staan. Wij raden u aan uw fi ets goed vast te maken om 
diefstal te voorkomen. 

Voorkom fi etsdiefstal
Veilig stallen, hoe doet u dat?
U kunt diefstal voorkomen, of in ieder geval het voor 
een dief lastiger maken door:
  Uw fi ets altijd op slot te zetten, ook als u maar een 
paar minuten weg bent.
  Uw fi ets altijd met een extra slot aan een vast object 
vast te zetten, zoals bijvoorbeeld aan het fi etsenrek. 
Bevestig de ketting hoog. Een kettingslot op de 
grond kan gemakkelijk worden opengeknipt met 
een betonschaar.
  Te zorgen voor een goedgekeurd slot, kijk hiervoor 
op: http://www.fi etsersbond.nl/slotentest.

Doe aangifte bij diefstal
Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende 
vorm van criminaliteit. Is uw fi ets gestolen? Doe altijd 
aangifte! Aangifte doen heeft ook het voordeel dat de 
politie een beeld krijgt van de locaties waar fi etsen ver-
dwijnen. Op die plekken kan de politie een extra oogje 
in het zeil houden.

Het is belangrijk dat u alle kenmerken van de fi ets er-
gens achter de hand hebt. Denk daarbij aan het fra-
menummer (vaak onder de trapas), het merk, type-
nummer en de kleur. Een gegraveerde postcode lijkt 
handig, maar is gekoppeld aan een huisadres. Bij een 
verhuizing of verkoop is deze niet meer bruikbaar en 
het beschadigt het frame. 

Zorg wordt steeds duurder. Daarom is het belangrijk 
dat u goed bent verzekerd. De gemeente heeft afspra-
ken gemaakt met zorgverzekeraars CZ en VGZ. Beide 
verzekeraars bieden via de gemeente drie goede en 
betaalbare collectieve zorgverzekeringspakketten aan. 
De gemeente betaalt mee in de premie. Daarnaast krij-
gen gebruikers korting op de pakketten omdat we de 
verzekering met een groot aantal mensen afsluiten. 

Deze collectieve zorgverzekeringen zijn alleen beschik-
baar voor mensen met een laag inkomen (tot 110% 
van het sociaal minimum). Naast de polissen die nu al 
worden aangeboden kunt u ook kiezen voor een min-
der uitgebreid of een uitgebreider pakket bij VGZ en 
CZ. In het meest uitgebreide pakket is ook een regeling 
voor het eigen risico getroffen. CZ en VGZ bieden de 
volgende pakketten aan:

CZ
  Gemeenten Start, wanneer u lagere zorgkosten heeft 
(maandelijkse kosten: € 105,42).
  Gemeenten Extra, wanneer u hogere zorgkosten 
heeft (maandelijkse kosten: € 120,60).
  Gemeenten Extra uitgebreid, wanneer u hoge 
zorgkosten heeft (maandelijkse kosten: € 103,54). 
Let op: Naast de premie betaalt u aan CZ € 38,50 
per 10 termijnen en krijgt u achteraf terug wat u niet 
heeft verbruikt.

VGZ
  Gemeente Compact, wanneer u lagere zorgkosten 
heeft (maandelijkse kosten: € 109,97).
  Gemeente Compleet, wanneer u hogere zorgkosten 
heeft (maandelijkse kosten: € 128,33).
  Gemeente Compleet +herverzekering ER, wanneer u 
hoge zorgkosten heeft (maandelijkse kosten: € 132,74).

Wat kunt u doen?
U hebt pas een aanbod ontvangen van uw zorgverze-
keraar. U kunt ook besluiten om deel te nemen aan de 
collectieve zorgverzekering van de gemeente Veldho-
ven. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog 
zijn. Kijk op www.gezondverzekerd.nl of dit voor u 
geldt. Op deze website kunt u ook de pakketten verge-
lijken. Let op: vooral het onderdeel ‘eigen risico’ regelen 
de verzekeraars anders. Als u twijfelt of uw inkomen 
onder de toepasselijke grens zit kunt u contact opne-
men met de gemeente. Wilt u zich aanmelden voor één 
van de pakketten? 
  Regel het dan via www.gezondverzekerd.nl/
mijngemeente/Veldhoven.
  Aanmelden kan tot 1 januari 2016. 
  U moet zich voor 31 december 2015 uitschrijven bij 
uw huidige verzekeraar.
  U ontvangt achteraf bericht van de gemeente of u in 
aanmerking komt. 

Hebt u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op. U kunt ons op werk-
dagen van 9:00 uur tot 13.00 uur bereiken via tele-
foonnummer 14 040. Vragen over de inhoud van de 
pakketten stelt u aan de verzekeraars: telefoonnummer 
VGZ: 0900 - 0750, telefoonnummer CZ: 0900 - 0949.

Gemeenteraad 
vergadert
De Veldhovense gemeenteraad 
vergadert op dinsdag 15 decem-
ber 2015 in de raad  zaal van het ge-
meentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. 
De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur. 

Via http://veldhoven.raadsinformatie.nl kunt u de 
vergadering volgen, live of op een later moment. Hier 
vindt u ook de agenda en de stukken.

Hieronder treft u een overzicht aan van de 
agendapunten:

Raadsavond dinsdag 15 december 2015 
(besluitvorming)

Hamerstukken
  Benoeming dhr. Y.M.A. van Oorschot (GBV) tot 
steunfractielid 
 Verordening Gemeentelijke onderscheidingen
 Verordening Elektronische kennisgeving
 Verordening Winkeltijden
 Tegemoetkoming kosten explosievenonderzoek
  Bestemmingsplan ‘Zandoerle 2014, herziening 
Banstraat-Zandoerle’
  Uitwerking moties Kempenbaan-West: sluis 
Heerseweg
 Veldhovense raadsagenda voor een sterke regio

Bespreekstukken
 Bestemmingsplan ‘Achterontsluiting Oude Kerkstraat 35’
 Bestemmingsplan ‘Grote Vliet 19’
  Bestemmingsplan ‘Oerle 2015, herziening Sint 
Janstraat’
  Uitwerking bezuiniging subsidies professionele 
culturele instellingen
  Subsidieverordening (uitwerking kerntakendiscussie 
– deel 1)
  Geactualiseerde stadsvisie Veldhoven 2015-2030: 
vaststellen profi elschets
  Regionale detailhandelstructuurvisie Metropoolregio 
Eindhoven en Subregionale detailhandelstructuurvisie 
Stedelijk Gebied
 Urgentieverordening 
  Verordening tot wijziging van de verordening 
maatschappelijke ondersteuning 2015

Spreekrecht
Het spreekrecht staat open voor (sterk) gewijzigde 
of niet eerder geagendeerde (raads-)voorstellen. Een 
verzoek om spreekrecht meldt u normaal gesproken 
48 uur vóór de betreffende vergadering bij de griffi e, 
bij voorkeur via e-mail griffi e@veldhoven.nl of tele-
foonnummer 14 040. Als inspreker hebt u maximaal 
vijf minuten de tijd om de raads- en steunfractiele-
den te informeren.

Gemeenteraad 

meentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. 
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Gemeente Nieuws

Wijziging ophaaldagen 
huisvuil en oud papier

Motorcrossevenement op
12 en 13 december

In verband met de feestdagen verschuiven de ophaal-
dagen van het huisvuil en oud papier. De ophaaldien-
sten verschuiven zoals hieronder aangegeven.

Huisvuil
Eerste kerstdag vrijdag 25 december. De ophaaldienst 
(PMD) in Oerle, Buitengebied, De Kelen en De Run 
verschuift naar donderdag 24 december. Let op: deze 
ophaaldag is afwijkend van een eerdere versie van de 
digitale afvalkalender.

Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari
De ophaaldienst (groen, grijs en PMD) in Oerle, Buiten-
gebied, De Kelen en De Run verschuift naar zaterdag 2 
januari. De containers en PMD-zakken moeten op de 
ophaaldag om 07.30 uur buiten staan.

Oud papier
Kerstavond donderdag 24 december
De ophaaldienst verschuift naar donderdag 17 decem-
ber in het gebied:
 Pegbroeken (Sportvereniging SDO)

Eerste kerstdag vrijdag 25 december
De ophaaldienst verschuift naar vrijdag 18 december in 
de volgende gebieden:
  De Polders, fl ats Polderstraat, Polders en buitenge-
bied Zeelst (KPJ Zeelst)
  Veldhoven-dorp, omgeving de Locht (buurtvereni-
ging de Locht).

Tweede kerstdag zaterdag 26 december
De ophaaldienst verschuift naar zaterdag 19 december 
in de volgende gebieden:
 d’Ekker (Protestantse Gemeente Veldhoven)
 Heikant-Oost
  Meerveldhoven, oostelijk van Kapelstraat inclusief 
Provincialeweg (Harmonie Sub Umbra)
 Oerle en buitengebied (Harmonie Sint Cecilia)

Nieuwjaarsdag vrijdag 1 januari
De ophaaldienst verschuift naar vrijdag 8 januari in het 
gebied:
  Veldhoven-dorp, gedeeltelijk (buurtvereniging De Dreef)

Overzicht ophaaldata

Afvalkalender
2016 online
De digitale afvalkalender voor 2016 staat online. 

Op www.veldhoven.nl/afvalkalender.html vindt u de 
actuele ophaaldata voor PMD (plastic, metaal en drank-
kartons), GFT+E (groente-, fruit- en tuinafval en álle 
etensresten), restafval en papier. Ook is aangegeven 
wanneer de inzamelwagen voor KCA (klein chemisch 
afval) bij u in de buurt staat. U kunt uw persoonlijke 
afvalkalender bekijken, printen of downloaden en toe-
voegen aan uw digitale agenda.

Politiebureau 
gesloten op
12 december
Het politiebureau in Veldhoven is zaterdag 12 decem-
ber 2015 gesloten voor het publiek. Die dag vinden er 
werkzaamheden plaats in het bureau aan de Geer 10. 
Het publieksgedeelte van het politiebureau is daardoor 
dicht. Er kunnen voor die dag ook geen afspraken wor-
den gemaakt. De politie rekent op uw begrip hiervoor. 
Heeft u met spoed politie nodig? Bel dan 112. Wilt u 
andere zaken aan de politie doorgeven? Bel dan 0900-
8844. Van sommige zaken kunt u ook via internet aan-
gifte doen. Kijk daarvoor op www.politie.nl bij 'aangifte 
of melding doen'. 

Zaterdag 12 en zondag 13 december vindt er een ’off 
the road’-motorevenement plaats waarvan de route 
door Veldhoven, Eersel en Oirschot loopt.  De organi-
satie verwacht 250 motorcrossers en werkt nauw sa-
men met de gemeenten en het Handhavingsteam van 
Samen Sterk in Brabant.

Gemeenten staan soms een dergelijk evenement toe 
om illegaal motorcrossen in het buitgebied te voorko-
men. Uitgangspunt is zo min mogelijk overlast voor 
omwonenden, fl ora en fauna en daarom zet een ex-
pertteam van Samen Sterk in Brabant de route uit. De 
start en fi nish is bij SchippersStop in Veldhoven. Beide 
dagen start het evenement om 9.00 uur en is om 16.30 
uur afgelopen. Het parcours wordt afgezet met linten 
en er staan evenementbegeleiders om alles in goede 
banen te leiden. 

Bij overlast
Wees alert en als u denkt dat er iets niet in de haak 
is bel dan tegen lokaal tarief het telefoonnummer 
0900 - 9965432. Uw melding gaat dan direct naar één 
van de instanties die samenwerken in het handhavings-
team van Brabant. U kunt uw melding ook doen via de 
gratis BuitenBeter app. Als u de app gebruikt is het een 
kwestie van een foto maken, gps-locatie bevestigen en 
versturen. De melding wordt automatisch naar de juiste 
gemeente gestuurd. De app is beschikbaar voor iPhone, 
Android, Windows Phone en BlackBerry.



Offi ciële Bekendmakingen
9 december 2015

Op deze pagina staan de wettelijk verplichte mede-
delingen 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 bekendmaking van 
vastgestelde verordeningen gebeurt via
www.offi cielebekendmakingen.nl. Op deze pagina vindt 
u hierover voortaan alleen een korte melding. De ope-
ningstijden van het informatiecentrum in het gemeen-
tehuis vindt u in het colofon. Eerdere publicaties kunt u 
terugvinden op www.veldhoven.nl/bekendmakingen.
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Omgevingszaken

Ingediende aanvraag omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor de hieronder ge-
noemde 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 Mens 
en Omgeving, telefoonnummer 14 040.

Zaaknummer Ingediend Adres Voor

2015110063 23-11-2015 De Run 5118A  milieuneutraal wijzigen 
inrichting

2015110067 24-11-2015 Lakenvelder 12 maken inrit
2015110070 26-11-2015 Merefeltstraat 6 verbouwen woonhuis
2015110071 24-11-2015 De Run 6501 wijzigen restaurant
2015110064 23-11-2015 Hagendorenseweg 29 verhogen nok
2015110077 28-11-2015 Mercurius 2 bouwen carport

Besluiten op omgevingsvergunningaanvragen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op de hierna 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 zes weken na de dag waarop het besluit aan de aanvrager is 
verzonden. Het bezwaarschrift moet gestuurd worden aan het college van burge-
meester 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 recht-
bank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogen-
bosch tevens om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Voor informatie 
daarover, of wanneer u de beschikking en de bijbehorende stukken wilt inzien, 
kunt u bellen naar de afdeling Mens en Omgeving, telefoonnummer 14 040.

Verleende omgevingsvergunningen

Zaaknummer Verzonden Adres Voor

2015080003 27-11-2015  Geer 7 en 9 bouwen bioscoop
2015090022 01-12-2015  Sondervick 24 plaatsen dakkapel
2015090094 26-11-2015  Heistraat 33 herinrichten bedrijf
2015100009 25-11-2015  Klampberg 7 uitbreiden woning
2015100100 27-11-2015  Sint Jorisstraat 46 bouwen woning
2015100103 26-11-2015  De Run 6360 plaatsen reclame
2015110006 26-11-2015  Blauwven 47 uitbreiden 2e verdieping
2015110023 26-11-2015  Taaghof 8  uitbreiden dagbesteding De 

Taag

Bestemmingsplannen

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Locht 25-27’
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan ‘Locht 25-27’ geen beroep is ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan is daarmee op 13 
november 2015 onherroepelijk geworden. Het bestemmingsplan voorziet in 
de bouw van twee woningen op de plaats van een voormalig kantoorpand 
gelegen tussen de woningen Locht 23 en 31.

Het bestemmingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via 
www.veldhoven.nl, trefwoord: ‘Locht 25-27’. U kunt het bestemmingsplan op 
afspraak inzien bij de afdeling Regie en Ontwikkeling, Meiveld 1 in Veldhoven.

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van dit artikel, neem dan 
contact op met de afdeling Regie en Ontwikkeling per e-mail 
gemeente@veldhoven.nl of via telefoonnummer 14 040.

Onherroepelijk wijzigingsplan Kempenbaan-West, 
1e wijziging
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat tegen het vastgestelde 
wijzigingsplan ‘Kempenbaan-West, 1e wijziging’ geen beroep is ingesteld bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan is daarmee 
op 13 november 2015 onherroepelijk geworden. Het wijzigingsplan voorziet 
in een tweetal aanpassingen op de verbeelding van het op 17 maart 2015 
vastgestelde bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. Abusievelijk zijn twee 
geluidsschermen aan de noordzijde van de Kempenbaan, ter hoogte van de 
Heerseweg en ter hoogte van de Kleine Dreef, bij de vaststelling van het be-
stemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ verkeerd op de verbeelding aangeduid. 
Met voornoemd wijzigingsplan wordt deze omissie hersteld.

Het wijzigingsplan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en via 
www.veldhoven.nl, trefwoord: ‘Kempenbaan-West, 1e wijziging’. U kunt 
het wijzigingsplan op afspraak inzien bij de afdeling Regie en Ontwikkeling, 
Meiveld 1 in Veldhoven.

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van dit artikel, neem dan 
contact op met de afdeling Regie en Ontwikkeling per e-mail 
gemeente@veldhoven.nl. of via telefoonnummer 14 040.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Zittard 41-43’ 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van vrijdag 11 december 

tot en met donderdag 21 januari 2016 het ontwerpbestemmingsplan ‘Zittard 
41-43’ met daarbij behorende stukken voor iedereen ter inzage ligt . 

Het bestemmingsplan voorziet in het uitbreiden van de bestaande camping.

U kunt tijdens de openingsuren terecht in het gemeentehuis, Meiveld 1 in 
Veldhoven. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl en tevens via www.veldhoven.nl, trefwoord 
‘Zittard 41-43’. 

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. 
De zienswijze kan naar keuze schriftelijk of mondeling worden ingediend. 
Een schriftelijke zienswijze dient gericht te zijn aan de gemeenteraad 
van Veldhoven, postbus 10101, 5500 GA  Veldhoven, met datum, uw 
naam, adres en handtekening. Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden 
ingediend. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke 
onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan deze betrekking heeft.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak ma-
ken met de afdeling Regie en Ontwikkeling via telefoonnummer 14 040.
Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud van dit artikel, neem dan 
contact op met de afdeling Regie en Ontwikkeling per e-mail 
gemeente@veldhoven.nl. of via telefoonnummer 14 040.

Beleidsregel

Vaststelling beleidsregel
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 24 november 2015 de 
volgende beleidsregel is vastgesteld:

 Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

De beleidsregel treedt onmiddellijk na deze publicatie in werking en is van 
toepassing op alle op te leggen gecombineerde aanslagen gemeentelijke 
belastingen. De tekst van dit besluit is ook te raadplegen op  www.overheid.nl 
onder Lokale wet- en regelgeving. Tegen betaling van leges kunt u afschriften 
van deze beleidsregel krijgen. Voor informatie kunt u contact opnemen met de 
afdeling Inwonerszaken via telefoonnummer 14 040.

Ter inzage

Aanwijzingsbesluiten en uitvoeringsbesluit op grond 
van Apv
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op 1 december 2015 de 
volgende besluiten zijn vastgesteld:
 aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Bouwgerelateerde objecten);
 Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Driehoeksborden);
 Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Spandoeken);
  Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 Apv (Plakken en kladden m.b.t. 
Verkiezingen);
 Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:45 Apv (Verontreiniging door honden);
 Uitvoeringsbesluit ex artikel 2:55 Apv (Carbid schieten).

Het uitvoeringsbesluit voor carbid schieten gaat in op 30 december 2015. De 
aanwijzingsbesluiten treden in werking op 1 januari 2016.

Wijzigingen

Vanaf de inwerkingtreding van de aanwijzingsbesluiten is geen vergunning 
meer nodig voor bepaalde bouwgerelateerde objecten (deze zijn limitatief 
aangegeven in het aanwijzingsbesluit), spandoeken en driehoeksborden, 
maar zijn er algemene regels. Voor het plakken en kladden met betrekking 
tot verkiezingen is het posterformaat voor op een aanplakbord bij gemeen-
teraadsverkiezingen vergroot van A1 naar A0. Daarnaast zijn er, vanwege 
wijziging van artikelen in de Algemene plaatselijke verordening, redactionele 
wijzigingen aangebracht in het aanwijzingsbesluit voor verontreiniging door 
honden en het uitvoeringsbesluit voor carbid schieten.

De aanwijzingsbesluiten en het uitvoeringsbesluit zijn te raadplegen op 
www.veldhoven.nl/Regelingenbank). Op verzoek kunt u deze inzien in het 
gemeentehuis van 11 december tot en met 7 januari 2016. 

 
Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Mens en Omgeving 
via telefoonnummer 14 040.

Verkeersbesluit

Verkeersbesluit
Op www.offi ciëlebekendmakingen.nl is gepubliceerd:

 Verkeersbesluit ‘Parkeerverbod Ligt en gedeelte Pietershoek’

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer en Reali-
satie via e-mailadres gemeente@veldhoven.nl of via telefoonnummer 14 040.

Hoorzitting

De Commissie voor de bezwaarschriften houdt op donderdag 17 december 
2015 de volgende openbare hoorzitting.

19.30 uur: Hoorzitting over een bezwaarschrift tegen een opgelegde dwang-

som en het invorderen van deze verbeurde dwangsom, betreft het adres 

De Run 2168.

De commissie hoort de indiener van het bezwaarschrift, eventuele andere 
belanghebbenden en het gemeentebestuur in elkaars aanwezigheid.

De zitting vindt plaats in het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Voor 
inlichtingen over deze zaak kunt u contact opnemen met het secretariaat van de 
commissie, tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 14 040.
 
Wilt u een openbare hoorzitting bijwonen? Geef dit verzoek (inclusief het aantal 
personen dat de hoorzitting bijwoont) dan uiterlijk maandag 14 december 2015 
door via telefoonnummer 14 040.

De commissie voor de bezwaarschriften is een onafhankelijk orgaan dat is ingesteld door 
de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester om 
te adviseren over bezwaarschriften die tegen hun beslissingen zijn ingediend. Als regel 
gaat aan de advisering een hoorzitting vooraf waarvoor bezwaarmakers en eventuele 
andere belanghebbenden worden uitgenodigd. Deze hoorzittingen zijn openbaar, tenzij 
privacygevoelige zaken aan de orde zijn. Hoorzittingen over vergunningen en dergelijke 
zijn meestal openbaar, over uitkeringen en dergelijke in de regel besloten.


