
 

 

 

 

MOTIE 

 
Onderwerp Onderzoek naar permanente bewoning vakantieparken 

Datum 10 november 2020 

Ingediend door VSA, Senioren Veldhoven, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal Liberaal 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2021-2024 

Programma 2.1.8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,  

 

kennis genomen hebbend van: 

 Het feit dat men op dit moment landelijk een regeling voorbereidt welke permanente 

bewoning op vakantieparken mogelijk gaat maken (3 juni); 

 Het feit dat er meer dan 130 Veldhovense inwoners op de vakantieparken  

Molenvelden en ’t Witven wonen; 

 Deze mensen geen ander alternatief hebben; 

 De nood op de woningmarkt al hoog genoeg is; 

 Het plan van de gemeente te gaan handhaven; 

 Deze woningen kwalitatief veel beter zijn als onze wethouder Van der Looij 

woningen; 

 Door Corona en stikstofproblematiek bouwprojecten vertragingen opgelopen hebben; 

 In ED d.d. 10-9-2020 Nederland kampt met een tekort aan 100 duizenden 

woningen; 

 

overwegende dat: 

 VSA vindt dat iedereen een dak boven het hoofd verdient; 

 In Veldhoven zijn er nauwelijks betaalbare woningen; 

 In Veldhoven, net als in andere gemeenten, het woningtekort voorlopig zal blijven; 

 In Veldhoven een grote toenemende instroom van kenniswerkers op de woningmarkt 

gaande is en door zal blijven gaan; 

 De druk op de woningmarkt nog groter wordt daar er in 2021 nog 27.000 

statushouders moeten worden gehuisvest; 

 

 

verzoekt het college: 

Te onderzoeken wat nodig is om permanente bewoning op de Veldhovense vakantieparken 

Molenvelden en ’t Witven mogelijk te maken; 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Stemming 27 stemmen – (VERWORPEN) 

Voor 9 stemmen (Senioren Veldhoven, VSA, BPV, Lokaal Liberaal) 

Tegen 18 stemmen (VVD, GBV, PvdA, CDA, D66) 
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