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Tot de week van 19 augustus is er geen vast persmoment. Bij vragen kan er contact 
op worden genomen met het team communicatie voor een afspraak.

Openbare besluiten collegevergadering 9 juli 2019

Hieronder zijn de besluiten van het college kort weergegeven. Over sommige 
besluiten verstuurt het college aparte persberichten.

1. Het college legt aan de raad het Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) 
voor. Het plan is in samenspraak met inwoners, ondernemers en 
belanghebbenden tot stand gekomen. Het verkeersbeleid van de gemeente 
regelt alles wat te maken heeft met verkeer, infrastructuur en weggebruikers.
De raad neemt hier op 17 september 2019 een besluit over.
Het college besluit tot
1. Vaststellen van de zienswijzennota;
2. Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan ter vaststelling voorleggen aan 
de raad door middel van concept raadsadvies 19.065 en concept raadsbesluit 
19.066;
3. De financiële consequenties van C 230.200 in 2020, C 207.500 in 2021,
C 194.700 in 2022 en C 190.600 in 2023 voor de meerjarenbegroting vast te 
stellen.

2. Het college wil de regels, vastgelegd in een zogenoemd bestemmingsplan, voor 
het woonvriendelijke bedrijventerrein Zandven op onderdelen aanpassen. 
Daarom is een Ontwerpplan opgesteld waarin onder andere in plaats van woon- 
werkkavels aparte woonkavels en werkkavels komen. Dit ontwerp wordt eind juli 
voor zes weken ter inzage gelegd zodat belanghebbenden hun mening 
(zienswijze) erover kunnen geven.
Het college besluit tot instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Zandven- 
West'.

3. Het college heeft besloten de tweede kwartaalrapportage over 2019 aan te 
bieden aan de raad. Deze rapportage geeft een beleidsmatige en financiële 
actualisatie van alle programma's in het lopende begrotingsjaar weer.
Het college besluit om de tweede kwartaalrapportage 2019 via adviesnota 
19.071 en raadsbesluit 19.072 voor te leggen aan de raad.

4. In antwoord op een artikel 42-brief van de SENIOREN VELDHOVEN fractie 
antwoordt het college dat bij het herstel van de stormschade aan Sondervick 
gekeken zal worden welke mogelijkheden er zijn om de weg veiliger te maken. 
Bij het beheer in de openbare ruimte en bij het realiseren van nieuwe plannen is 
veiligheid altijd een belangrijk aspect.
Het college besluit om de artikel 42-vraag van SENIOREN VELDHOVEN over de 
stormschade aan de Sondervick te beantwoorden met bijgaande conceptbrief.

5. Het college heeft, vanwege de groei van basisschool Dick Bruna, ingestemd met 
het verzoek om per schooljaar 2019-2020 twee BSO lokalen aan De Roek te 
gebruiken voor onderwijs. Om te voldoen aan de eisen voor de 
omgevingsvergunning worden twee parkeerplaatsen aangelegd.
Het college besluit
1. De aanvraag van RBOB de Kempen van 26 juni 2019 te beschouwen als een 
spoedaanvraag vanwege de ruimtebehoefte met ingang van het schooljaar
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2019-2020;
2. Het gebruik van twee BSO lokalen van kinderopvangorganisatie IkOOK bij de 
Roek ten behoeve van onderwijshuisvesting van OBS Dick Bruna toe te staan;
3. Een bedrag beschikbaar te stellen van 08.500,- voor het realiseren van twee 
parkeerplaatsen in de nabije omgeving van de school.
4. Een bedrag van 014.182,- beschikbaar te stellen aan RBOB de Kempen ten 
behoeve van de eerste inrichting met onderwijsleerpakket en meubilair van de in 
gebruik gegeven ruimten;
5. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatienota.

6. Het college beantwoordt vragen van de fractie Gemeente Belangen Veldhoven 
(GBV) over parkeerproblemen bij RSZK Merefelt. Hoewel er geen meldingen zijn, 
ziet de gemeente dat er bij activiteiten en drukte in de omgeving niet voorzien 
kan worden in de parkeerbehoefte. Daarom zal er een gesprek komen met RSZK 
Merefelt om over mogelijke oplossingen te spreken.
Het college besluit om de artikel 42-vraag van de Gemeente Belangen 
Veldhoven-fractie over de parkeerbalans bij RSZK Merefelt te beantwoorden met 
bijgaande conceptbrief.

Openbare activiteitenkalender college van 10 tot en met 21 juli 2019

Belangstellende raadsleden en vertegenwoordigers van de pers zijn van harte welkom 
bij de genoemde activiteiten, tenzij anders vermeld. Vermelde tijden zijn bij 
benadering, zoals doorgegeven door de organiserende partij. Neem voor meer 
informatie contact op per e-mail met communicatie@veldhoven.nl of bel (040) 258 41 
84.

Jeugdvakantieweek
Donderdag 11 juli 2019 | aanvang 13.30 uur 
Locatie: Europalaan Veldhoven
Burgemeester Marcel Delhez gaat pannenkoeken bakken tijdens de 
jeugdvakantieweek.


