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Dit jaar wordt veel overlast van wespen verwacht. Dat komt door de lange warme 
zomer van vorig jaar en daarna de zachte winter. We geven u enkele tips om de 
hinder zoveel mogelijk te beperken.
 
Het klinkt misschien vreemd maar wes
pen zijn nuttig: het zijn belangrijke in
sectenbestrijders. Ze vangen heel veel 
vliegen, muggen, bladluizen en rupsen. 
Maar in augustus begint meestal de 

overlast. Ze hoeven dan niet meer voor 
de larven in het nest te zorgen en gaan 
voor zichzelf op zoek naar zoetigheid en 
vlees. En dan komen ze graag bij u op 
bezoek.

Wespenoverlast verwacht: tips tegen hinder

Tips om overlast te voorkomen:

Bron: imgur.com

 Wespen verjagen?  
Maak een kruidentuintje.

 Toch wespen in de buurt?  
Blijf rustig en maak geen snelle 
slaande bewegingen.

Wespenval gebruiken? Zet de val 
op veilige afstand van het terras.

Wespen hebben een hekel aan 
geuren zoals kruidnagel, citroen
gras, rozemarijn en munt. Begin zo 
vroeg mogelijk in het seizoen en blijf 
de kruiden neerzetten. 

Wespen zijn in augustus agressiever 
en steken zodra ze zich bedreigd 
voelen. Doodslaan werkt averechts: 
doodgeslagen wespen verspreiden 
een alarmgeur waarop andere 
wespen afkomen.

Vul de wespenval liefst met bier in 
plaats van limonade. De alcohol 
zorgt ervoor dat u wel wespen 
naar de val lokt, maar geen nuttige 
insecten zoals bijen.

Wespen komen  op sterke, 
zoetige geuren af, maar ook op 
transpiratiegeur. Gebruik dus een 
deo zonder parfum.

Wespen vermijden nesten van 
andere wespen. Ze houden tot wel 
zes meter afstand van een nep
nest. U kunt zelf een nest namaken 
of er een kopen. Voorbeelden staan 
op internet. Zo’n nep-nest heeft 
het meest effect als u het al in het 
voorjaar ophangt. Dan gaan de 
jonge koninginnen op zoek naar 
een nieuwe woonplek.

Bron: destandaard.be

Van een petfles kun je zelf gemakkelijk een  
wespenval maken. Bron: Wikihow/Anne Kluivers

Bron: leukvoorkids.nl

Een wespennest, wat nu?
Een wespennest herkent u aan de ron-
de vorm, de grijzige kleur, het papier-
achtige materiaal en natuurlijk aan de 
rondvliegende wespen.

Is er op gemeentegrond een wespennest 
waar u echt last van heeft? Meld het via  
www.veldhoven.nl/meldingopenbareruimte 
of bel het Klant Contact Centrum via 
het algemene telefoonnummer 14 040. 
Gemeente Veldhoven zorgt dan voor be
strijding.

Zit er in uw eigen huis of tuin een wes
pennest? Dan moet u zelf in actie ko
men. Schakel bij voorkeur een professi
onele ongediertebestrijder in. 

Verschil met bijen en hommels 
Niet iedereen ziet het verschil tussen 
een wesp en een bij. Een wesp is vrijwel 
onbehaard, heeft een heel smalle taille 
en gele poten. Een wesp is geelzwart 
gestreept met zwarte driehoekjes op de 
rug. Een bij is bruinzwart gestreept met 

duidelijke donzige lichaamsbeharing op 
het lijfje en de kop. De pootjes zijn bruin. 
Hommels zijn meestal groter en nog 
zwaarder behaard dan bijen. Wespen 
zorgen niet voor de bestuiving van bloe
men. Bijen en hommels doen dat wel. 

Bron: Wespennestweghalen.nl

Bron: Wespenbestrijding Noord-Brabant

Tip voor volgend jaar:  
hang een nep-nest op.

Gebruik geen parfum,  
geurige shampoo en deo.

Wespen zijn dol op zoetigheid en 
vlees. Gebruik glazen of drinkbekers 
met een deksel. Of zet een papieren 
cakevormpje omgekeerd op een  
glas met een rietje erdoor. Dek eten 
af, ruim het snel op en laat geen 
afval slingeren. Zet tijdens het eten 
een kruidenplantje op tafel. Of steek 
kruidnagels in een halve citroen en 
leg die op tafel. Ook versgemalen 
koffie branden in een vuurvast bakje 
zou wespen verjagen. Een bakje 
azijn op tafel kan ook helpen.

 Buiten eten of drinken?

Bron: pers.publicrelations.nl

 Wespen verjagen?  
Sproei water met een plantenspuit.

Bron: Woxy
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Meld uw hond aan

Controle hondenbelasting
Binnenkort start in Veldhoven de controle voor honden-
belasting. Vooruitlopend op deze huis-aan-huiscontroles 
kunt u uw hond(en) nog tot 31 augustus 2019 aanmelden via 
www.veldhoven.nl/hondenbelasting of tijdens een afspraak bij 
de publieksbalie. 

Elke hondenbezitter in Veldhoven is verplicht om hondenbelasting 
te betalen. Van deze belasting worden de uitlaat en schoonmaak
voorzieningen bekostigd. Om ervoor te zorgen dat iedereen met 
een hond ook daadwerkelijk belasting betaalt wordt er huisaan
huis gecontroleerd. Als de controleur bij u aanbelt, kan hij zich legi
timeren. Voor de uitvoering van de controle is bureau Legitiem uit 
Velp in de arm genomen.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze controle, of over de hondenbelasting 
in het algemeen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met 
de afdeling Advies en Ondersteuning via telefoonnummer 14 040.

Foto: Martily Media

Na weken van lekker niets doen stappen binnenkort weer veel kinderen op de fiets en te voet naar 
school. Na de zomervakantie is er een piek in het aantal verkeersslachtoffers door aanrijdingen 
tussen automobilisten en fietsende scholieren.  Met de campagne ‘de scholen zijn weer begonnen’ 
roepen wij samen met Veilig Verkeer Nederland en Veldhoven Samen Verkeersveilig alle verkeers-
deelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben zodat kinderen veilig op school komen.   

Na de zomervakantie is het voor kinderen wen
nen om naar school te fietsen of lopen. Voor een 
deel van hen is het de eerste keer dat zij zonder 
begeleiding van ouders naar school gaan. Het is 
soms een nieuwe route met onbekende verkeers
situaties. Daarnaast fietsen ze naar de middel
bare school vaak niet meer met vader of moeder 
maar met vrienden en vriendinnen. Dat veroor
zaakt de nodige afleiding. 

Veilig in het verkeer
Ook voor automobilisten is het na de zomerva
kantie na een relatief rustige periode op de weg 
weer even wennen. Als automobilist kun je extra 
rekening houden met fietsende scholieren door 
zelf op tijd te vertrekken. Hierdoor ben je minder 
gehaast en hoef je dus niet snel te rijden. Heb je 
een kind dat voor het eerst naar de brugklas gaat? 
Dan is het verstandig om samen de nieuwe route 
te oefenen en daarbij gevaarlijke punten samen 
te bespreken: wat gaat die auto doen? Kan ik nog 
voor die bus langs? Is dat een gewone fiets of komt 
er een snelle e-bike aan? Oefen dit ook juist op een 
druk tijdstip op een doordeweekse dag.

Verbod op gebruik elektronische apparaten 
op de fiets
Bij veilig fietsen  hoort natuurlijk ook niet ap
pen of bellen op de fiets. Sinds 1 juli 2019 mag je 
geen elektronische apparaten zoals mobiele tele
foons, navigatiesystemen, tablets of muziekspe
lers vasthouden tijdens het fietsen. Handsfree 
bellen en muziek luisteren is wel toegestaan. Als 
je stilstaat mag je een telefoon of ander mobiel 
elektronisch apparaat vasthouden en gebruiken.

Hoe mag ik handsfree muziek luisteren of 
bellen?
Je mag tijdens het fietsen muziek luisteren, bel
len en uw telefoon of ander elektronisch apparaat 
handsfree gebruiken. Bijvoorbeeld via oordopjes 
waarbij u de knopjes aan het snoer gebruikt voor 
het beantwoorden van een telefoongesprek. Je 
moet wel zorgen dat je het omgevingsgeluid nog 
hoort. Dit kunt je doen door maar een oordopje 
te gebruiken of het volume laag te zetten. je mag 
ook spraakbediening gebruiken. Tijdens het fiet
sen mag de telefoon niet klemmen tussen oor en 
schouder.

Houder toegestaan
Je mag de telefoon of ander mobiel elektronisch 
apparaat tijdens het fietsen gebruiken als deze 
in een houder zit. Bijvoorbeeld als het naviga
tiesysteem vraagt een alternatieve route te ac
cepteren.

95 euro boete
Als de politie ziet dat je tijdens het fietsen tele
foon (of een ander mobiel elektronisch apparaat 
zoals een navigatiesysteem, tablet of muziekspe
ler) vasthoudt, dan kunt je een boete krijgen van 
€ 95,-.

Veilig fietsen
Als je fietst mag je geen gevaar zijn voor andere 
weggebruikers zoals fietsers en voetgangers. 
Zorg je wel voor een gevaarlijke situatie, een 
botsing of een verkeersongeluk? Dan kun je een 
boete of straf krijgen. 

Advies nodig over het verduurzamen 
van uw woning? Kijk op 

www.energieloketzuidoostbrabant.nl  
voor inspiratie en informatie.

Wees allemaal alert 

Kinderen veilig in het verkeer

Rijbewijs vervangen? Maak een afspraak!

Mogelijk extra reistijd

Afsluitingen A2/N2 voor onderhoud
In augustus 2019 zijn er door wegwerkzaamheden verschillende 
afsluitingen van de N2 in de avond en nacht. Reist u tussen 17 en 
25  augustus in de avond of nacht via de N2 van/naar Veldhoven? 
Check de data van de werkzaamheden om te kijken of dit invloed 
heeft op uw reistijd.

Uitgebreide informatie vindt u op www.veldhoven.nl/nieuws. 



De gemeente Veldhoven maakt, op een enkele uitzondering na, officiële bekendmakingen digitaal bekend in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl. Deze 
bekendmakingen kunt u ook vinden via www.veldhoven.nl/bekendmakingen. Op www.overheid.nl ‘Blijf op de hoogte’ kunt u zich gratis aanmelden voor een e-mailservice voor 
berichten uit uw buurt. Onderstaande verkorte berichten bieden wij voorlopig als service. De digitale versie is rechtsgeldig. Daar leest u ook of er inzage mogelijk is en welke 
bezwaar- en/of beroepsprocedures u kunt volgen.
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FOTOGRAFIE:  gemeente Veldhoven (tenzij anders vermeld)
WEBSITE: www.veldhoven.nl
E-MAIL: gemeente@veldhoven.nl
POSTADRES: Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven
BEZOEKADRES: Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven
TELEFOON: vanuit Nederland: 14 040 (algemeen)
 vanuit buitenland: +31 40 25 84 411

OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS
Informatieruimte: voor bezoekers geopend op werkdagen  
van 9.00 – 17.00 uur; op dinsdag van 9.00 – 19.00 uur.

VELDHOVEN WERKT OP AFSPRAAK
De publieksbalie werkt alleen op afspraak. Regel uw afspraak via 
www.veldhoven.nl.

Het loket Welzijn Wonen Zorg, het loket Werk en Inkomen en het 
Schuldhulploket werken alleen op afspraak. Bel op werkdagen  tussen 
09.00 - 13.00 uur - voor het maken van een afspraak via telefoon-
nummer 14 040. Geef hierbij duidelijk aan welk loket u wilt bereiken.

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

DE WEKELIJKSE NIEUWSRUBRIEK VAN

Zaaknummer Ingediend Adres Voor

OV2019-0228 31-07-2019 Frederik Hendrikstraat 9 verbouwen woning

OV2019-0230 01-08-2019 Zandoerleseweg 42-46 bouwen woning

OV2019-0231 02-08-2019 Middelberg 115 verwijderen asbest

OV2019-0234 05-08-2019 Knegselseweg 99 kappen boom

OV2019-0235 05-08-2019 Weserhof 17 plaatsen dakkapel

OV2019-0236 06-08-2019 Zoom 5 starten garageboxen 
met bedrijfshallen

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

OMGEVINGSZAKEN OMGEVINGSZAKEN

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning
Zaaknummer Verzonden 

aan aanvrager
Adres Voor Verleend/

geweigerd

OV2019-0160 01-08-2019 Ambachts laan 
13

plaatsen 
dakkapel

verleend

OV2019-0168 01-08-2019 Galgenberg 30 plaatsen veranda verleend

OV2019-0170 05-08-2019 Hoogepat 39 uitbreiden 
woonhuis

verleend

OV2019-0171 06-08-2019 Linde 12 vervangen garage verleend

OV2019-0176 06-08-2019 Het Lover 64 plaatsen nieuwe 
kozijnen

verleend

OV2019-0189 02-08-2019 De Zicht 17 realiseren 
aanbouw B&B

verleend

OV2019-0202 05-08-2019 Sabelmarter 
10

wijzigen entree verleend

OV2019-0211 01-08-2019 Zandoerle 10 A uitbreiden 
woning

verleend

OV2019-0215 06-08-2019 De Run 5101 wijzigen 
bedrijfspand naar 
appartementen

verleend

OV2019-0145 05-08-2019 Kerkweg 11 plaatsen afdak/
overkapping

van 
rechtswege 
verleend

OV2019-0150 05-08-2019 Middelhei 30 plaatsen uitbouw van 
rechtswege 
verleend

OV2019-0159 05-08-2019 De Scheerder 
30

plaatsen houten 
berging

van 
rechtswege 
verleend

  Ontwerp verkeersbesluit ‘Gereserveerde parkeerplaats voor het laden van 
elektrische voertuigen aan de Sportlaan’.
  Ontwerp verkeersbesluit ‘Instellen parkeerverbodzone Platanenlaan’.
  Ontwerp verkeersbesluit ‘Diverse verkeersmaatregelen tijdelijke bouwweg ten 
behoeve van realisatie nieuwe verbinding N69’.

VERKEERSBESLUITEN

Besluiten op aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Zaaknummer Adres Voor Verleend/

geweigerd

OV2019-0137 Hulst 24 brandveilig gebruik verleend

OV2019-0138 Roost 6 brandveilig gebruik verleend

Melding uitweg
Zaaknummer Verzonden 

aan melder
Adres Geaccepteerd/geweigerd

19UIT10029 01-08-2019 Kerkweg 11 geaccepteerd


