
SENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, écht betrouwbaar

Artikel 42 brief van SENIOREN VELDHOVEN betreffende het tot twee keer toe 
niet beantwoorden van een vraag van ondergetekende, door de wethouder 
tijdens de gemeente raad d.d. 07-07-2020

Veldhoven, 19-08-2020,

Geacht college,

Mijn vraag die ik tijdens de besluitvormende raadsvergadering d.d. 07-07-2020, die ik tot 
twee maal toe gesteld heb waarop ik geen antwoord kreeg is de volgende: of het plan
'Zoom-Heistraat' getoetst is aan de 'Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven van 24 
maart 2009, Projectnumer 273.00.01.10.00' en dan met name blz. 32, Hdf.6 Dorp 
structuur, Ş 6.2 ontwikkeling. Ik citeer:
Met name Zeelst heeft hoge cultuurhistorische waarden, welke dienen te worden 
behouden en versterkt zodat hiermee ook de kwaliteit van de leefomgeving kan worden 
versterkt. Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met nieuwbouwprojecten, zodat deze 
de typisch dorpse sfeer niet aantasten. Daarbij is sprake van een spanningsveld vanuit 
de economische uitvoerbaarheid. In het recente verleden zijn initiatieven tot stand 
gebracht die te weinig toegevoegde waarde hebben of zelf afbreuk doen aan de 
oorspronkelijke kwaliteiten. Dat geldt ook voor de inrichting van de openbare ruimte 
waar sprake is van een zekere verschraling terwijl de openbare ruimte juist de bindende 
factor vormt. Die verschraling houdt onder andere verband met de toegenomen 
dominantie van het autoverkeer en met de herinrichtingen die onvoldoende rekening 
houden met de gebiedseigen kenmerken. Dit heeft ook betrekking op de groenstructuren 
in de dorpse structuren, waarbij sprake is van versnippering, maar ook van een te grote 
diversiteit die leidt tot een rommelige aanblik.
Einde citaat

Graag zou ik willen weten of het plan 'Zoom-Heistraat' getoetst is aan de 'Ruimtelijke 
Structuurvisie Veldhoven van 24 maart 2009, Projectnumer 273.00.01.10.00'.

Zo ja, wat zijn de bevindingen en waar kan ik die vinden?
Zo nee, waarom niet?

Gaarne vernemen wij op korte termijn uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens SENIOREN VELDHOVEN,

Jolanda van Hulst


