
Subsidie voor bedrijven en instellingen 
die duurzame energie opwekken
Gaat uw bedrijf of instelling duurzame energie produceren? Dan 
kunt u gebruikmaken van de landelijke subsidie Stimulering 
Duurzame Energieproductie (SDE+). U kunt deze subsidie tot 
2 april 17.00 uur aanvragen. Er is deze ronde 4 miljard euro be-
schikbaar.

De SDE-regeling kan worden gebruikt voor onder meer zonne-ener-
gie, windenergie en geothermie. Veldhovenaar Jan van Hout van 
het gelijknamige advies- en installatiebedrijf roept op om de subsi-
die aan te vragen: “Het is een mooie kans om een bijdrage te krijgen 
voor je verduurzamingsacties.”

Aan de slag met duurzaamheid
Volgens Van Hout moeten we niet alleen praten over een duurza-
me samenleving. We moeten er ook gewoon mee aan de slag gaan. 
Daarom helpt hij bedrijven om slim gebruik te maken van de mid-
delen en mogelijkheden die er zijn. Van Hout: “Er zijn veel mogelijk-
heden om elke dag iets duurzamer te doen. Deze subsidie is daar 
een goed voorbeeld van. Je moet eerst zelf investeren maar verder 
is het de goedkoopste manier om jouw CO2-uitstoot terug te bren-
gen. En duurzame energie is altijd goedkoper dan de ouderwetse 
manier.” 

Laat kans niet liggen
Van Houts advies aan Veldhovense bedrijven? “Stap nu in, maak er 
werk van. Ik vind duurzaamheid en energiebesparing erg belang-
rijk. Maar ook als je dat niet vindt, krijg je er de komende tijd mee 
te maken. Deze kans moet je dus niet laten liggen.”

Meer informatie
Wilt u de subsidie aanvragen? Kijk dan voor meer informatie en 
de voorwaarden op de website van de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland: www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/ 
stimulering-duurzame-energieproductie-sde.
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Kap bomen voor Kempenbaan 
en nieuwe aansluiting A67
De komende weken worden op verschillende locaties in Veldhoven bomen gekapt. Het gaat om de 
omgeving van het nieuw aan te leggen viaduct over de A67, aan beide kanten van de Kempenbaan 
en langs de zuidkant van de Locht.  

Omgeving aansluiting A67 en rotonde 
Zilverbaan
In de omgeving van het nieuwe viaduct A67 en de 
nieuwe toeritten zijn al bomen gekapt. Inmiddels 
is dat gebied ook archeologisch onderzocht en 
gaan we de komende weken de laatste bomen 
binnen het werkterrein kappen. Net zoals ter 
hoogte van de geplande rotonde Zilverbaan vlak-
bij de Knegselseweg. 

Kempenbaan West
Ter voorbereiding op de nieuwe aansluiting op 
de A67 gaan we vanaf 15 maart bomen kappen. 
Denk bij voorbereidingen aan het verleggen van 
kabels en leidingen en het plaatsen van geluids-
schermen langs de Kempenbaan West. Aan beide 
kanten van de Kempenbaan worden de bomen 
gekapt. Het gaat om het deel tussen de aanslui-
ting met De Run ter hoogte van de Locht tot aan 

bijna het kruispunt met De Run aan de andere 
kant. Ook begroeiing langs het fietspad wordt 
verwijderd. Zie kaartje 1. 

Locht
Half april worden langs de zuidkant van de Locht, 
vanaf de aansluiting met de Leemdijk tot aan de 
gemeentegrens met Eersel, 36 bomen gekapt. Dit 
is nodig om de sloot en het fietspad aan te kunnen 
leggen. Zie kaartje 2. In overleg met een ecoloog 
worden maatregelen genomen om te voorkomen 
dat vogels in deze bomen gaan nestelen.

Aandacht voor groen
Langs de Kempenbaan gaan we weer nieuwe bo-
men en struiken terug planten. Ook voorde ge-
kapte bomen voor de nieuwe aansluiting komt 
nieuw groen terug en wel bij de Poelenloop en 
het Groot Goor.

Inschrijven voor Sjors Sportief 
Sjors Sportief is gestart! Basisschoolkinderen kunnen zich vanaf 
20 maart weer inschrijven voor heel veel sportieve naschoolse 
activiteiten in Veldhoven. De activiteiten beginnen in ieder geval 
niet eerder dan na 6 april vanwege de maatregelen rondom het 
coronavirus. Op de website www.sjorssportief.nl kun je straks 
de actuele informatie vinden.

Boksen, zwemmen als een zeemeer-
min/-man, hiphoppen, basketbal-
len of danceballet. Dat zijn slechts 
enkele activiteiten die kinderen in 
Veldhoven de komende tijd (vaak 
gratis) kunnen doen via Sjors Spor-
tief. Met de lessen kunnen kinde-
ren op een leuke manier spor-
tieve activiteiten ontdekken. 

Groot succes
In 2019 maakten maar liefst 2.100 basisschoolkinderen kennis 
met sport binnen onze gemeente dankzij Sjors Sportief. Vanwege 
dit succes gaat Sjors Sportief ook in 2020 verder. Dit jaar doen er 
57 verenigingen mee. In totaal bieden zij ruim 220 activiteiten aan 
voor de kinderen.

Winnaars tekenwedstrijd
Aimee Stultiens van basisschool De Rank groep 5 won de eerste 
prijs van de tekenwedstrijd. Ze mag met haar hele klas een middag 
naar Zwembad Den Ekkerman en haar tekening komt op de voor-
kant van het Sjors Sportief boekje. Op de tweede plaats eindigde 
Senna van der Linden van basisschool Dick Bruna groep 5A , haar 
prijs is een middag spelen bij Speellandschap de Heiberg met haar 
klas. De tekening van Senna komt ook in het boekje. 

Inschrijven
Alle Veldhovense basisschoolkinderen kregen half maart het kleur-
rijke Sjorsboekje met daarin alle activiteiten. Vanaf 20 maart om 
16.00 uur start de inschrijving via www.sjorssportief.nl. Op die 
website is ook uitgebreide informatie te vinden over alle activi-
teiten en de data.

Kaartje 1: 139 te kappen bomen en verwijderen struiken langs de Kempenbaan

Kaartje 2: 36 te kappen bomen langs de Locht




