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Veldhoven
Inspraaknotitie
Concept-Ambitiedocument 'Samen voor Ruimtelijke
Kwaliteit'
Conform het bepaalde in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht heeft het conceptAmbitiedocument 'Samen voor Ruimtelijke kwaliteit' ter inzage gelegen van vrijdag 21
december 2018 tot en met donderdag 31 januari 2019. Tijdens de termijn van de ter
inzage ligging is in totaal 1 inspraakreactie ingediend door 12 inwoners, IVNVeldhoven en Veldhoven Duurzaam gezamenlijk. Gedurende de termijn is het conceptambitiedocument toegestuurd aan het kwaliteitsteam Brainport Avenue. Zij hebben op
31 januari 2019 aangegeven geen opmerkingen te hebben.
Hierna wordt een samenvatting van de inspraakreactie gegeven en wordt aangegeven
of deze heeft geleid tot aanpassing van het Ambitiedocument. De volledige reactie is
als bijlage opgenomen bij deze notitie en is volledig betrokken bij de beantwoording
van de inspraakreactie.

Samenvatting inspraakreactie
De kernwaarden worden erkend, echter ligt er in de toelichting een zwaar accent op
'uitstraling', 'herkenbaarheid' en 'architectuur'. Actuele en breed gedragen thema's als
klimaatverandering, energietransitie en degradatie van biodiversiteit komen niet of
slechts in de kantlijn aan de orde. En er wordt niet geanticipeerd op het investeren in
de sociale samenhang. Het is juist in de ontwerpfase essentieel om daar in de plannen
rekening mee te houden en aandacht voor deze thema's dan ook niet ontbreken in
deze visie op een leefomgeving, als die niet alleen representatief maar ook gezond en
toekomstbestendig moet zijn. De genoemde elementen zijn volgens de indieners de
basis voor de kernwaarden voor de komende decennia en dienen herkenbaar
opgenomen te worden binnen de centrale kernwaarden.

Reactie gemeente
Het doel van het ambitiedocument is om actuele handvatten te vinden om de
Veldhovense ruimtelijke kwaliteit vorm te geven en zo een aantrekkelijke
leefomgeving te maken. Vanuit die invalshoek zijn er vier kernwaarden gedefinieerd
en is de reikwijdte ervan ingeperkt. Het document vervangt de huidige welstandsnota.
Het accent ligt hierbij bewust op 'uitstraling', 'herkenbaarheid' en 'architectuur'. De
thema's die in de inspraakreactie worden belicht zijn uiteraard van groot gemeentelijk
belang. Ze zijn daarom nu al verankerd in bestaand sectoraal beleid en kaders, denk
aan de 'Visie op Maatschappelijke participatie Veldhoven Vooruit'', als het gaat om het
hebben van aandacht voor het sociale aspect. En aan onder meer het '
Werkprogramma leefomgevingskwaliteit', het 'coalitie-akkoord, Samen, Stabiel en
Sterk! als het gaat om de thema's energie-transitie en klimaat. Dergelijke stukken
worden nu ook al betrokken bij de totstandkoming van bouwplannen, net als ieder
ander relevant kader en beleid. Het onderhavige ambitiedocument komt daar dan bij
als vervanger van de huidige welstandsnota.
Het ambitiedocument kan in het kader van de Omgevingswet gezien worden als een
opmaat naar de toekomstige Omgevingsvisie. Dit instrument brengt diverse
onderwerpen met betrekking tot de fysieke leefomgeving straks samen. 'Welstand' is
'slechts' één van de vele onderwerpen. We zijn blij met de input uit de inspraakreactie
en nemen deze denklijn met de Omgevingsvisie zeker mee. We kunnen ons geheel
vinden in de geschetste opgaven, maar zijn van mening dat dit beleidsstuk niet het
juiste instrument is om deze aan te pakken.
Om het ambitiedocument beter te kunnen plaatsen in haar context wordt er nu al wel
een extra tekstpassage opgenomen. Hierin wordt verduidelijkt hoe het document zich
verhoudt tot andere opgaven waar wij voor staan, een en ander zoals verankerd in
sectoraal beleid, kaders en wet- en regelgeving.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders op 19 maart 2019

Bijlage: ingediende inspraakreactie

Aan: College van B&W van de gemeente Veldhoven
i.a.a. politieke raadsfracties

29 januari 2018
Reactie ambitiedocument in aanloop invoering omgevingswet

Geacht college,
De gemeente Veldhoven lanceerde eind 2018 een ambitiedocument als voorbereiding op de
omgevingswet mede via een publicatie in het Veldhovens Weekblad.
Daarbij werd er de mogelijkheid geboden hierop te reageren voor 31 januari 2019.
De publicatie zal veel mensen mogelijk ontgaan zijn in de drukke decembermaand.
Wij hebben gemeend te moeten reageren.
De gemeente benoemt in deze publicatie een aantal kernwaarden als onderdeel van het op de
gemeentesite gepubliceerde concept-document "Samen voor ruimtelijke kwaliteit'
We lezen in het ambitiedocument dat de gemeente meer ruimte wil geven bij het vormgeven
van de leefomgeving in Veldhoven door middel van deregulering. Tegelijkertijd worden een
viertal kernwaarden genoemd als richtlijn om ontwikkelingen toch in de gewenste richting te
sturen. Hoewel wij deze kernwaarden erkennen, zien wij in de toelichting daarbij een zwaar
accent op "uitstraling", "herkenbaarheid" en "architectuur".
Actuele en breed gedragen thema's als klimaatverandering, energietransitie en degradatie van
biodiversiteit komen niet of slechts in de kantlijn aan de orde. En er wordt niet geanticipeerd op
het investeren in de sociale samenhang.
Het isjuist in de ontwerpfase essentieel om daar in de plannen rekening mee te houden. Naar
onze mening mag aandacht voor deze thema's dan ook niet ontbreken in deze visie op een
leefomgeving, als die niet alleen representatief maar ook gezond en toekomstbestendig moet
zijn.
Omdat we in een tijd leven waar effecten van klimaatsverandering steeds meer invloed krijgen
en waar meer aandacht moet zijn voor sociale samenhang en samen delen, dient ook de om
geving daarop ingericht te worden.
Voor ons zijn genoemde elementen de basis voor de kernwaarden voor de komende decennia.
Bebouwde omgeving, te bebouwen omgeving en landschapsinrichting moeten wat ons betreft
met name vanuit dat perspectief vorm gegeven worden.
Bovengenoemde is de basis van onze reactie.
De omgevingswet biedt een uitgelezen kans om samen met inwoners Veldhoven in te richten
met de blik op de toekomst. Een toekomst die vraagt om aanpassingen ten behoeve van de
klimaatsverandering, de gezamenlijke zorg voor elkaar en de veiligheid via het behouden en
verbeteren van sociale samenhang. Dit dient herkenbaar opgenomen te worden binnen de cen
trale kernwaarden
Tot slot hebben wij nog de vraag op welke wijze deze reactie een plaats krijgt in het vervolg
proces? Kunt u ons daarover berichten.

Deze reactie is tot stand gekomen op initiatief van inwoners uit Veldhoven:
^ Persoonsgegevens verwijderd
^ Persoonsgegevens verwijderd
^ IVN - Veldhoven namens deze Persoonsgegevens verwijderd en Persoonsgegevens
verwijderd
^ Veldhoven Duurzaam namens deze Persoonsgegevens verwijderd
• Persoonsgegevens verwijderd
• Persoonsgegevens verwijderd
• Persoonsgegevens verwijderd
• Persoonsgegevens verwijderd
• Persoonsgegevens verwijderd
• Persoonsgegevens verwijderd
•
•
•
•

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens

verwijderd
verwijderd
verwijderd
verwijderd

Bijlage:
Proces van handelen oftewel hoe is deze reactie tot stand gekomen?
Als initiatiefnemers stelden we in aanloop van deze reactie zelf een aantal samenhangende
kernwaarden op, die wat ons betreft met meer ziel een ambitie weergeven, die past in het hui
dige maatschappelijk denken en handelen. Hierover hebben wij met anderen in beperkte kring
gecommuniceerd.
De gemeente Veldhoven zou deze samenhangende kernwaarden kunnen overnemen ten be
hoeve van de ambitie "Samen voor ruimtelijke kwaliteit".

ONZE KERNWAARDEN
1.

De bekende term: "Veldhoven blijft dorp met stadse fratsen".

2.

Veldhoven wordt nog mooier door te werken aan de ruimtelijke kwaliteit op bijzondere
plekken, met respect voor het eigen karakter van de wijken. Omdat we in een tijd leven
waar effecten van klimaatsverandering steeds meer invloed krijgen en waar meer aan
dacht moet zijn voor sociale samenhang en delen, dient ook de omgeving daarop inge
richt te worden.
Wij investeren daarom samen met bedrijven en bewoners in een duurzame gemeente:
energie-neutraal, schoon, veilig en groen. Veldhoven richt met die waarden functioneel
haar omgeving in.
*Minder gebruik fossiele brandstoffen, schonere lucht, temperatuurbeheersing, waterbeheersing, schonere mobiliteit geholpen door infrastructuur, be
bouwde omgeving, circulaire economie en natuur en groen
Veldhoven zet ook met haar bebouwde en te bouwen omgeving in op sterkere sociale
samenhang en sociale veiligheid.
*oog en oor voor elkaar, hulp, veilige omgeving, minder materieel stapelen,
maar delen.
De kracht van Veldhoven moet liggen in experiment en vernieuwing, in bedrijven, instel
lingen, broedplaatsen en netwerken. Deze kracht wordt met name ook gebruikt voor in

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

frastructuur, landschapsinrichting, de bebouwde en te bebouwen omgeving en is gericht
op duurzaamheid/groen en versterking van sociale samenhang en veiligheid.
De bereikbaarheid van en in Veldhoven blijft door haar ligging een belangrijk aandachts
punt met voorrang voor innovatieve mobiliteit, hoogwaardig openbaar vervoer en fiet
sers.
Veldhoven wil een moderne sociale gemeente zijn met ruimte en kansen voor iedereen,
waar burgers, instellingen, bedrijven en overheid samen werken aan een aanvaardbaar
bestaan en gefundeerde toekomst voor allen.
Veldhoven staat voor regionale samenwerking waarbij de keuze voor partners en vorm
afhankelijk is van het onderwerp. Ten behoeve van ontwikkelingen rond duurzaamheid
wordt gebruik gemaakt van elkaars capaciteit en kwaliteit.
De gemeente Veldhoven zal een moderne, betrouwbare en rechtvaardige overheid zijn,
minder hindermacht en meer facilitator.

Aanvullingen/reacties vanuit mede-onderschrijvers:
Zoals toegezegd, onderschrijven wijjullie standpunt m.b.t. het ambitiedocument "Ruimtelüke
Kwaliteit" dat hierin een aantal aandachtspunten ontbreken. Injullie reactie mag de naam van
IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem dan ook toegevoegd worden, bij voorkeur samen met on
derstaande tekst, om onze kernwaarden t.a.v. natuur en duurzaamheid nog wat te accentue
ren.
IVN Veldhoven Eindhoven Vessem heeft kennis genomen van het ambitiedocument "Samen
voor ruimtelijke kwaliteit". We lezen daarin dat de gemeente meer ruimte wil geven bij het
vormgeven van de leefomgeving in Veldhoven d.m.v. deregulering. Tegelijkertüd worden ech
ter een viertal kernwaarden genoemd als richtlijn om ontwikkelingen toch in de gewenste rich
ting te sturen. Hoewel wij deze kernwaarden erkennen, zien wij in de toelichting daarbij een
(te) zwaar accent op "uitstraling' "herkenbaarheid" en "architectuur". Actuele en breed ge
dragen thema's als klimaatverandering, energietransitie en degradatie van biodiversiteit ko
men niet of slechts in de kantlijn aan de orde. Het isjuist in de ontwerpfase essentieel om daar
in de plannen rekening mee te houden. Naar onze mening mag aandacht voor deze thema's
dan ook niet ontbreken in deze visie op een leefomgeving, als die niet alleen representa

tief maar ook gezond en toekomstbestendig moet zijn. (in de aanvang van dit document over
genomen tekst)
*Over de reactie: Prima stuk, je mag mijn naam er onder zetten
extra aandachtsgebieden:
- Bedrijventerreinen (Habraken) ook daar anticiperen op een gewijzigd toekomstdenken o.m.
grote bedrijven zijn "uit" ruimte op Habraken voor bedrijven aan huis, combinatie huis met
bedrijf (kan op Habraken want toekomst vliegveld wordt stiller) - Stimuleren innovatieve klein
schalige bedrijven, studio aan huis, etc we gaan steeds meer thuiswerken als ZZP'ers
- In kader van de geschetste toekomst is het ook een logische stap om bij bouw meer moge
lijkheden te scheppen voor collectief bouwen en innovatie.
- Uiteraard verdient de ontwikkeling van het vliegveld in dit kader ook de nodige aandacht.
Geluid, uitstoot, duurzaamheid, CO2 reductie Ã groen
Over de reactie: Met respect en overtuiging onderschrijf ikjullie kernwaarden.
Uitstekend verwoordt, ze zijn me uit het hart gegrepen.
Ze passen aanmerkelijk beter bij onze toekomstvisie dan de toch wat zielloze
visie van de Gemeente.
Chapeau voor dit initiatief!
Over de reactie: Ook de gemeente Veldhoven moet nu plannen maken en zich vervolgens
ook sterk maken om die ook daadwerkelijk concreet te maken.
De kosten verbonden met het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor klimaatbeheersing
cq duurzaamheid behoren nu te worden ingepast in de huidige gemeentebegrotingen en zeker
niet, lekker makkelijk, te worden doorgeschoven naar toekomstige generaties.
Dus ik wiljullie initiatieven zeker ondersteunen.

