
Veldhoven

Bij vragen kan er contact op worden genomen met het team communicatie voor een 
afspraak.

Openbare besluiten collegevergadering 27 oktober 2020

1. Vaststellen definitief ontwerpplan 't Look Midden (fase 3)
Het college besluit:
1. Vaststellen definitief ontwerpplan herinrichting 't Look Midden (fase 3). 
Toelichting:
't Look Midden wordt opnieuw ingericht. De bestrating wordt vervangen, er 
wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd, de groenvoorziening wordt 
aangepast en de verlichting wordt vervangen door LED verlichting. Met inbreng 
van bewoners is een voorlopig ontwerpplan gemaakt wat ter inzage heeft 
gelegen. Hier hebben 21 mensen op gereageerd. Deze zienswijzen hebben geleid 
tot een definitief ontwerp. Het college heeft het definitief ontwerp nu 
vastgesteld.

2. Pilot standaard sociale huurwoning
Het college besluit:
1. In te stemmen met de vervolg procedure inzake selectie- en gunning van de 
pilot standaard sociale huurwoning;
2. In principe in te stemmen met een centralisering van de bouwtoets voor in 
Veldhoven te realiseren woningen in het kader van deze pilot;
3. De gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde 
raadsinformatienota.
Toelichting:
Het college stemt in met de vervolgprocedure van de regionale pilot om 
standaard sociale huurwoningen te realiseren en informeert de raad hierover. 
Veldhoven en de regio, moeten de komende jaren versneld woningen bouwen.. 
Deze pilot draagt bij aan het versneld bouwen van sociale huurwoningen, tegen 
lagere kosten.

3. Procesvoorstel Transitievisie Warmte
Het college besluit:
1. In te stemmen met het procesvoorstel Transitievisie Warmte
2. Het procesvoorstel Transitievisie Warmte ter vaststelling voor te leggen aan 
de gemeenteraad
Toelichting
Het college legt het procesvoorstel Transitievisie Warmte met de daarin 
opgenomen dragende principes voor samenspraak voor aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad stelt het procesvoorstel vast. Het landelijke klimaatakkoord 
bepaalt dat alle gemeenten uiterlijk 31 december 2021 een Transitievisie 
Warmte moeten hebben. Deze Transitievisie geeft aan hoe een gemeente zal 
overstappen naar een duurzaam alternatief voor aardgas. Deze overstap heeft 
zowel op gemeentelijk niveau als op individueel niveau (inwoners en 
ondernemers) grote gevolgen, maar biedt ook kansen. In het procesvoorstel 
staat hoe we in samenspraak met de verschillende belanghebbende partijen tot 
de Transitievisie Warmte komen.
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