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Adviesnota raad 

Vieren 100 jaar Veldhoven in 2021  
 

Samenvatting 

 
In 2021 bestaat de gemeente Veldhoven 100 jaar. Dat mag gevierd worden! De raad 
heeft gevraagd om een voorstel hierover in de eerste helft van 2019. Onder de titel 
'Veldhoven100' steken we de viering van dit eeuwfeest in. In de afgelopen periode is 
gewerkt aan een breed gedragen programmaopzet waaraan alle geledingen kunnen 
deelnemen.  
 
Beslispunten 

 
1. De programmaopzet voor Veldhoven100 vast te stellen.  
2. Een aanvullend bedrag van € 175.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van 

Veldhoven100.  
 
Inleiding 

 
In 2021 bestaat de gemeente Veldhoven 100 jaar. Dat mag gevierd worden! De raad 
heeft gevraagd om een voorstel hierover in de eerste helft van 2019. Onder de titel 
'Veldhoven100' steken we de viering van dit eeuwfeest in. In de afgelopen periode is 
gewerkt aan een breed gedragen programmaopzet waaraan alle geledingen kunnen 
deelnemen. De programmaopzet is een uitnodigend gebaar naar de gemeenteraad om 
verder mee te denken over de opzet en voorstellen te doen ter versterking van het 
programma. Individuele initiatiefnemers kunnen terecht bij het Comité Veldhoven100. 
Het comité bestaat uit vertegenwoordigers van het verenigingsleven, de culturele 
instellingen en het bedrijfsleven. Het comité stroomlijnt binnenkomende initiatieven 
binnen de programmaopzet, verbindt de initiatieven met verwante activiteiten en 
beoordeelt of financiële ondersteuning geboden kan worden. Bedrijven die middelen 
beschikbaar willen stellen voor jubileum-activiteiten of anderszins een initiatief willen 
ondersteunen dienen zich te melden bij het Comité Veldhoven100. Hierover wordt te 
zijner tijd gecommuniceerd. De programmaopzet wordt nu ter vaststelling 
aangeboden, samen met een voorstel om de benodigde middelen beschikbaar te 
stellen. 
 
Relevante (wettelijke) beleidskaders 

 

- Eerste raadsvergadering Gemeente Veldhoven op 1 mei 2021 
- Coalitieakkoord 2018-2022 
- Visie op cultuur 'Cultuur verbindt Veldhoven', juli 2017 
- Uitvoeringsnota cultuur 2018-2020, december 2018  
 

Beoogd effect 

 

Een passende viering van 100 jaar Veldhoven in 2021 waaraan zoveel mogelijk  
betrokken geledingen kunnen deelnemen.  
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Argumenten 

1.1 De eerste raadsvergadering in 1921 vormt het fundament voor de viering van 

Veldhoven100 

De gemeenteraad staat sinds 1 mei 1921 aan de basis van de ontwikkeling van 
het hedendaagse Veldhoven. De gekozen volksvertegenwoordiging vormt een 
afspiegeling van de samenleving door de jaren heen en is  daardoor het 
bestuurlijke symbool van de viering van het jubileum. De feestweek is om die 
reden rondom 1 mei geprogrammeerd. 
  
1.2 Het 100-jarig bestaan van Veldhoven mag door heel Veldhoven met trots 

gevierd worden.  

De programmaopzet Veldhoven100 omvat heel 2021 en betrekt de samenleving 
(zie bijlage). De Stuurgroep Veldhoven100 heeft vanuit de regierol van de 
gemeente gekozen voor een programmaopzet die aanhaakt bij bestaande 
evenementen. Daardoor is er op diverse momenten in het jaar en vanuit diverse 
invalshoeken aanleiding om een speciale invulling aan de viering van het jubileum 
te geven.   

 
2.1 Voor de uitvoering van de programmaopzet is een aanvullend budget van € 

175.000 benodigd. 

De al beschikbaar gestelde middelen van € 25.000 worden aangewend voor 
communicatie en organisatie. Het aanvullende budget van € 175.000 wordt 
aangewend voor de programmaopzet van Veldhoven100 en voor ondersteuning 
van individuele initiatieven via het Comité Veldhoven100.  

 

Financiën 

 
Voor de programmaopzet van Veldhoven100 is een bedrag begroot van € 200.000. 
Hiervan is in de begroting van 2019 al een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld 
Afweging van de  benodigde middelen zullen via de begroting 2020 verwerkt worden. 
  
Communicatie en samenspraak 

 
De programmaopzet is in samenspraak met interne- en externe partners tot stand 
gekomen. Voor de communicatie rondom Veldhoven100 wordt door het 
communicatieteam van de gemeente een uitgebreide communicatie-aanpak 
uitgewerkt waarin onder meer een communicatie-toolbox voor initiatiefnemers 
opgenomen wordt.  
 
Uitvoering / planning 

 
Na vaststelling van de programmaopzet wordt officieel gestart met de 
voorbereidingen, waaronder de presentatie van het Comité Veldhoven100. Het 
jubileumjaar Veldhoven100 start officieel met de nieuwjaarsontmoeting 2021 en wordt 
afgesloten met de eindejaarsbijeenkomst 2021.  
 
Bijlagen 

 
Programmaopzet Veldhoven100 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3 / 3 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als hamerstuk te agenderen 
voor de besluitvormende raadsvergadering op 2 juli 2019. 
 
POHO geeft aan dat dit voorstel een globale opzet is met betrekking tot het vieren van 
100 jaar veldhoven. Een comité zal naast de huidige programmaopzet verder met 
plannen en ideeën komen over verdere invulling er van. 
POHO geeft aan dat er ook aandacht zal zijn voor jongeren en ouderen 
POHO stelt voor om de griffier te vragen zitting te nemen in het comité ter 
vertegenwoordiging van de raad. 
 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 
De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geeft geen aanleiding de 
raadsstukken te wijzigen.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
 
 
H.J. de Ruiter      M.J.A. Delhez 
secretaris                                     burgemeester 
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