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BegrotingsN/euws
Algemene Beschouwingen in 
Veldhoven op 3, 9 en 10 november
De gemeenteraad stelt ieder jaar de begroting vast. De begroting geeft een totaaloverzicht van alle verwachte 

inkomsten en uitgaven van de gemeente Veldhoven voor de komende vier jaar. Dit jaar vindt de begrotingsbe
handeling, ook wel de Algemene Beschouwingen genoemd, op 3, 9 en 10 november 2020 plaats.

Tijdens deze Algemene Beschouwingen geven de raadsfracties hun visie op de gemeentebegroting 2021-2024 en 

de plannen van het college van Burgemeester en Wethouders voor de komende periode. Met het indienen van 

amendementen en moties kunnen raadsfracties de begroting wijzigen of het college verzoeken om iets uit te 

voeren. Op deze manier proberen de politieke partijen de voor hun belangrijke speerpunten te realiseren.

De gemeenteraad van Veldhoven heeft 27 raadsleden, verdeeld over 9 raadsfracties: VVD (6), GBV (6), SENIOREN 

VELDHOVEN (3), VSA (3), CDA (2), PvdA (2), D66 (2), BurgerPartij Veldhoven (2), Lokaal Liberaal (1).

De coalitie bestaat uit de fracties van VVD, GBV en PvdA.

In het vervolg van dit Begrotingsnieuws kunt u lezen over de visie en de speerpunten van alle negen raadsfracties

in de gemeenteraad van Veldhoven voor de Programmabegroting 2021.

De begrotingsbehandeling vindt plaats in een digitale raadsvergadering 

op 3 november vanaf 19.00 uur, 9 november 2020 vanaf 19.30 uur en op 

10 november 2020 vanaf 10.00 uur. De vergadering is online te volgen via 

gemeenteraad.veldhoven.nl of via Omroep Veldhoven.

Kijk voor meer informatie over de Algemene beschouwingen en de 

Programmabegroting 2021 op www.veldhoven.nl/programmabegroting.

Veldhoven
Agenda op 3 november

19.00 uur tot 23.00 uur

SPREEKRECHT EN ALGEMENE 
BESCHOUWINGEN DEEL 1

Agenda op 9 november

19.30 uur tot 22.30 uur

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 
VERVOLG DEEL 1

Agenda op 10 november

10.00 uur tot 17.00 uur 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN DEEL 2

De volledige agenda vindt u op de 
website van de gemeenteraad, 
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/
Vergaderingen
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EEN GEMEENTE OM 
TROTS OP TE ZIJN!

“DE CHARMES VAN EEN DORP, 
DE VOORZIENINGEN VAN EEN STAD"

Peter Saris

Vivianne van 
Wieren-Kraayvanger

Sander Antonis Jos van Daele

Jean-Pierre Kaspers Yentl van Bakel
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V E I L I G H E I D O M D B

We leven in een bijzondere tijd, waarin de normaalste zaken van de wereld niet 
meer zo normaal zijn. Even een boodschap doen bij de plaatselijke supermarkt 
of een bezoekje brengen aan familie en vrienden gaat niet meer zoals voor
heen. We incasseren allemaal de klappen van deze coronacrisis, en daarom is 
het des te belangrijker dat we samen met elkaar ervoor zorgen dat we er weer 
bovenop komen. Het is goed toeven in onze mooie gemeente, en dat willen 
we zo behouden. Financiële middelen zijn daarvoor nodig. Ondanks dat het 
net even anders ging, hebben we toch mooie dingen bereikt met 
elkaar Benieuwd waar we mee bezig zijn geweest, wat we bereikt 
hebben, en waar we in de toekomst onze mouwen voor gaan 
opstropen? Pak gauw een pen, en veel plezier met de puzzel!
De overgebleven letters vormen onze kernboodschap

GRATIS STARTERS VVD V
PARKEREN LENING WINTERDINER

LAGE KOOP LEEFBAARHEID
WOONLASTEN LOKAAL

ONDERNEMERS LIBERALE BEREIKBAARHEID
LOKET BORREL

DOENER SAMEN BEHOUD
VAN DE MET VOORZIENINGEN
MAAND ELKAAR
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Gemeente Belangen 
Veldhoven
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blijft investeren in Veldhoven

GBV is vooral bezig met
bouwen, bouwen, bouwen
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door park 
De Vogelzang

0

Hl
Behoud

Jozeftoren
D'Ekker

/S I Goede Bibliotheek
in het gemeentehuis aan Meiveld Voor extra

kunstgrasveld
UNA Zeelst

Meer weten over GBV? 
www.gbveldhoven.nl 
ļļ @GBVeldhoven 

Q 06-58755143 
W secretarisGBV@gmail.com

Dichtbij en écht betrouwbaar
Naar de volgende verkiezingen
Over één jaar en vier maanden zijn er weer gemeente
raadsverkiezingen. Er zijn mensen die de plaatselijke 
politiek op verschillende manieren bijhouden; ieder 
op zijn eigen manier. Wij van SENIOREN VELDHOVEN 
vinden de plaatselijke politiek heel belangrijk. Wij zijn 
raadsleden, maar vooral zijn wij volksvertegenwoordi
gers. In ons verkiezingsprogramma van 2018 hebben wij 
beloofd om iedereen te horen, met andere woorden te 
luisteren naar de Veldhovense inwoners, bedrijven en 
naar elk probleem. Na het luisteren komt actie onder
nemen. Juist het ondernemen van actie missen wij op 
dit moment. Goed luisteren en ernaar handelen vindt 
SENIOREN VELDHOVEN heel belangrijk.
Jolanda van Hulst, fractievoorzitter (helaas tijdelijk 
uit de running)

Hoge Nood
Als SENIOREN VELDHOVEN maken we ons zorgen over 
het corona virus dat ook Veldhoven teistert. We leven 
mee met de mensen/gezinnen die direct of indirect 
door het virus getroffen worden. Feitelijk kunnen we 
als fractie weinig betekenen. Beslissingen worden el
ders genomen.
Eén van de gevolgen van de coronacrisis is dat mensen 
gedwongen worden tot eenzaamheid. Een andere re
den waardoor mensen zich eenzaam voelen is dat men 
de deur maar amper uit durft omdat openbare toilet
ten ontbreken. Hier kunnen we wel iets voor U beteke
nen. We vragen het College om te inventariseren waar 
in onze (winkel)centra openbare toiletten zijn en om 
aansluiting te zoeken bij https://www.hogenood.nl/. 
Bezoekers van onze centra kunnen dan via een app 
heel gemakkelijk een openbaar toilet vinden.
Gerrit Coppens, raadslid en vervangend fractie-voor- 
zitter

Horen, Luisteren en Doen
Vorig jaar schreef ik over Veiligheid, op straat en in 
huis, met name ging het toen over inbraakpreventie en 
geweldsdelicten. We leven nu in een pandemie waar
bij iedere leeftijdsgroep belangen heeft bij preventieve 
maatregelen. Als steunfractielid van SENIOREN VELD
HOVEN pleit ik vooral voor de belangen van onze seni
oren. Wat wij nodig hebben in Veldhoven is een Seni
orenbeleid, dus nogmaals een dringende oproep aan 
het College: maak er werk van!
Wij van SENIOREN VELDHOVEN zullen er alles aan doen 
om uw belangen te behartigen. Voor een luisterend 
oor en advies kunt u ons altijd benaderen. In deze Co
rona crisistijd wellicht een dilemma? Onze website of 
e-mail geeft antwoord op uw vragen.
Jos van Gent, steunfractielid

De aanhouder wint
Als het tij tegen zit, is het natuurlijk zaak om de fi
nanciën op orde te hebben. Je zorgt dat er geld op 
de bankrekening staat en dat er ook genoeg op de 
spaarrekening staat om eventuele tegenvallers op te 
vangen. Tot zover geen probleem. Het huidige college 
vult de spaarrekening aan en bezuinigt om geld op de 
bankrekening te krijgen. Het echte probleem zit hem 
in de aanpak van die bezuinigingen; waarop wil men 
bezuinigen en hoe! Wij hebben ernstige bedenkingen. 
Een klein voorbeeld: de beslissing over de aansluiting 
van de Julianastraat op de Peter Zuidlaan is al bijna 14 
jaar geleden genomen en dan denk je snel uitvoeren 
dus. Maar neen hoor, de uitvoering hiervan wordt nu 
juist voorgesteld als iets waarop bezuinigd zou moe
ten gaan worden. Snapt u het nog?
Mark van Hulst, steunfractielid

Gezonder Veldhoven
Onze senioren in Veldhoven fit en vitaal, dat is één van 
onze doelen! Hoe kunnen we dat bereiken? We willen 
graag investeren in meer bewegen en een gezondere le
vensstijl. Voorkomen is immers beter dan genezen! Een

Fractie SENIOREN VELDHOVEN v.l.n.r. Gerrit Coppens, 

Jolanda van Hulst, Mark van Hulst, Elly de Greef en 

Jos van Gent (fotograaf: Henk Peters)
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belangrijk punt in het sociaal domein. Gezonde voeding 
speelt ook een grote rol, zowel voor SENIOREN zoals 
voor de JEUGD.
Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst. We vin
den het niet echt een goed voorbeeld van preventie om 
aan de noordzijde van ons mooie Veldhoven de keuze 
te kunnen maken uit maar liefst drie fastfood eetgele
genheden. Afgezien dat we het niet meer vinden passen 
in deze tijd van een bewustere, duurzamere en milieu
vriendelijke levensstijl, heeft Veldhoven ruim de keuze 
uit eetgelegenheden die we niet het gras voor de voeten 
weg willen maaien. We wensen voor iedereen een zo ge
zond mogelijk leven. Werk eraan!
Elly de Greef, raadslid

Kijk voor meer informatie op 
www.seniorenveldhoven.nl

SENIOREN VELDHOVEN
Oichtbij, écht betrouwbaar

.



BegrotingsNieuws Woensdag 4 november » 2020

VELDH
SAMEN
ANDRS

0

Groen licht voor begroting???
Werken aan een groen en bereikbaar Veldhoven

VITALE SAMENLEVING EN EEN GOED 
WOON- EN LEEFKLIMAAT
VSA vindt dat op de vitale samenleving 
en een goed woon- en leefklimaat niet 
mag worden bezuinigd. Nu Corona ons 
thuis houdt is de buurt waarin we wonen 
extra belangrijk geworden.
Geen bezuiniging op bibliotheek en ‘t 
Slot, geen nieuwe extra investering in 
Art4U. De culturele instellingen vergro
ten hun kansen, tot behoud van het hui
dige voorzieningenniveau, door samen 
te blijven werken.
Faciliteiten die er zijn, zijn beschikbaar. 
Bijvoorbeeld de kiosk Hazewinkel.
Geen verdere vertraging in de aanslui
ting Peter Zuidlaan en Julianastraat. 
Dit is essentieel voor de leefbaarheid in 
Zeelst.

MILIEU
RAAK DE BIODIVERSITEIT IN 
VELDHOVEN NIET KWIJT
VSA stelt steeds de vraag: Is deze weg zo 
hard nodig dat wij bereid zijn daar groen 
voor in te leveren? Dit college investeert 
in autoverkeer: N69, Maatregelenpakket 
de Run, gratis parkeren City Centrum. 
Alles wat wij verstenen, verhoogt ons 
grondwater niet. Veldhoven verdroogt: 
Geef meer uitvoering aan maatregelen 
‘Steenbreek’. Zorg voor diversiteit. Bo
men, struiken enzovoort. Wissel deze 
niet in voor alleen maar gras.

OpducHŕ.ť.í
Gemeente Veldhoven Veldhoven

i AWÍĊS
Combinatie Van Gelder

GROENBEHOUD IS GOUD
Wees zuinig op ons Veldhovens groen. 
Niet alleen in de kernen van Veldho
ven, zeker ook in het buitengebied. VSA 
zet zich in voor het terug planten van 
nieuwe bomen wanneer oude worden 
weggehaald. Jonge aanplant heeft zorg 
nodig, zeker in de droogte van de zomer
maanden. Bomen zorgen juist in deze 
warme periode voor verkoeling. En dat 
niet alleen, denk aan CO2-reductie en 
zeker ook aan flora en fauna.

WONEN
IN VELDHOVEN BLIJFT GOED WONEN 
VOOR VELEN ALLEEN MAAR DROMEN
Niet nog meer “van der Looij woningen”, 
maar betaalbaar en permanent bou
wen. Voor iedereen een woning die hem 
of haar past.
Maak de woningnood niet nog groter: 
onderzoek of permanent wonen moge
lijk gemaakt kan worden op Molenvel
den en ’t Witven.

GOED AFVALBEHEER GEEFT ONS AAN 
GRONDSTOFFEN MEER (TERUG)
Heroverweeg de PMD zak en het achter
af scheiden van afval, zodat ratten min
der voedselplekken hebben.

De zogenaamde “Van der Looij woningen"

Neem zelf het initiatief, wacht niet op 
een projectontwikkelaar met zijn plan
nen, maar neem zelf de regie om een 
bouwplan uit te werken voor een doel
groep en zoek daar een uitvoerder bij.

FINANCIËN
LEG DE FINANCIËLE ZORGEN NIET BIJ 
DE VELDHOVENAAR VAN MORGEN
In het coalitieakkoord wordt gespro
ken over financiële terughoudendheid. 
Echter, wij lezen: ‘Een gemiddeld Veld- 
hovens gezin betaalt in 3 jaar tijd C 180 
meer aan lokale lasten.
Ook de komende jaren wordt de OZB 
met jaarlijks 5 /o verhoogd. VSA vindt 
dat de portemonnee van de Veldhoven-

se burger nooit de sluitpost mag zijn van 
de gemeentelijke begroting.

SAMENSPRAAK
WE DOEN DE DINGEN SAMEN EN WE 
VRAGEN NIET ALLEEN MAAR EEN 
AMEN
Nu lijkt het samenspraakproces voor
al te bestaan uit het informeren van 
burgers en de gemeente gaat door met 
het uitvoeren van haar eigen plannen. 
Goede samenspraak bestaat uit eerst 
luisteren en rekening houden met wat 
burgers willen. Communiceer duidelij
ker en spreek af wat je doet en doe wat 
je afgesproken hebt.

KWESTBAAR DOOR CORONA 
SAMEN KRIJGEN WE CORONA ONDER 
CONTROLE
VSA vindt het belangrijk dat er aandacht 
blijft voor niet alleen zieke Veldhovense 
burgers, maar ook voor diegenen die op 
een andere manier door Corona getrof
fen worden. Faciliteer jong en oud om 
Corona-proof samen te kunnen komen. 
Faciliteer horeca en andere onderne
mers bij hun creatieve oplossingen in 
deze moeilijke tijd.
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VSA heeft hart voor Veldhoven. Kijk voor meer informatie op www.veldhovensamenanders.nl
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Bij velen van zal dit lied nog bekend in de oren klinken. In 2021 bestaat 
Veldhoven 100 jaar. Je zou zo maar de neiging krijgen om alleen maar terug te 
kijken op de jaren die achter ons liggen. CDA-Veldhoven wil het honderdjarig 

jubileum aangrijpen om vooral naar de toekomst te kijken. Niet blijven hangen in 
het verleden, maar investeren in wat Veldhoven de komende jaren nodig heeft.

“Thuis heb ik nog een ansichtkaart 
waarop een kerk een kar met paard”

EĒfed

Veldhoven
#mbeweging

Bij de begroting 2021-2024 wil de CDA-fractie vooral toekomstgericht de nadruk leggen op:
^ Goede huisvesting voor de scholen midden in de wijk
^ Meer woningen in de sociale sector voor huishoudens met 1 of 2 personen
^ Betere samenwerking van de culturele instellingen
^ Investeren in de infrastructuur voor de bereikbaarheid en de economie
^ Zorgen voor een financieel gezond Veldhoven

Joop

Horsten

Marina

Heutinck

Jřģf

Ton

Bolsius

Marionne 

van Dongen

r "

Martijn

Tholen

vņ

.
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Eerst mensen... dan stenen
De laatste maanden bracht Corona veel Veldhovenaren leed en ellende. Onmacht soms ook. Ondernemers en verenigingen kwa
men in zwaar weer. Niet iedereen doorstond die economische storm. De Veldhovense PvdA staat hier met respect bij stil. Ieder die 
geestelijk of lichamelijk onder de gevolgen van de crisis lijdt of heeft geleden, wenst de fractie alle sterkte. Waar we kunnen, zijn 
we er voor u. Misschien kan ons Ombudsteam ergens mee helpen. Op onze website staat hoe.

Corona leidde ook tot groeiende werkloosheid en armoede. Steeds meer mensen werden voor hun levensonderhoud aangewezen op de Voedselbank, terwijl de goederen
toevoer stagneerde. Met politieke collega’s en middenstand probeerden we met acties de tekorten aan te vullen.

Een fatsoenlijke begroting eist offers
Een begroting opstellen zonder financiële offers bleek ook dit jaar niet te kunnen. Op diverse fronten bleken bezuinigingen nodig, zoals verhoging van de OZB. We hebben 
daar begrip voor. Alleen zo kunnen de Veldhovense voorzieningen behouden blijven. Bij de algemene beschouwingen vragen we aandacht voor zaken die we liever niet of 
anders willen. En zullen we de ideeën van collega’s beoordelen. Je moet het wel samen doen.

Zonder vrijwilligers ‘n saaie boel in Veldhoven
Zo’n 10.000 Veldhovenaren - bijna 14 van de bevolking - zijn vrijwilliger. Zonder hen zouden veel zaken in de soep lopen. Zo 
begeleiden vele honderden in hun vrije tijd de jeugd bij tijd sport en spel. Ook is een regiment vrijwilligers in touw voor kunst 
en cultuur, bij de Voedselbank, Stichting Leergeld, de Kringloopwinkel en Amnesty. Net als het korps vrijwilligers in de ge
zondheidszorg kunnen zij, war het kan, vertrouwen op onze politieke steun. Want zonder al die vrijwilligers - het cement van 
de samenleving - was het hier maar een saaie boel.

Tevreden met sociaal beleid
Op twee terreinen herkent de PvdA-fractie zich vooral in deze begroting. Allereerst in het doortastende beleid in het ‘sociaal domein’. Er zijn inspanningen gele
verd om die Veldhovenaren te ondersteunen die het moeilijk hebben. Zo is meer geld vrijgemaakt voor bijzondere bijstand, Centrum Jeugd en Gezin en wijk GGD-er. 
EERST MENSEN... DAN STENEN was niet voor niets de opdracht die we het college meegaven bij het opstellen van deze begroting . De PvdA houdt intussen de voortgang 
in de gaten hoe de door toedoen van het rijk gestegen kosten te tackelen. Dit geldt onder meer vooor de WMO-lasten (huishoudelijke hulp) en tekorten op het sociale 
werkbedrijf Ergon.

WWMìĩśikMáÛ

Duurzaam op weg naar de toekomst
De fractie herkent zich ook in de stijgende aandacht voor een duurzaam milieu. Het is de enige manier om de toekomst leefbaar te houden. Tijdens de begrotingsbehan
deling voegen we er nog twee moties aan toe. Eén over het ontwikkelen van beleid om het regenwater in toom te houden, als vervolg op onze motie Steenbreek (water in 
plaats van stenen in de tuin). Ook willen we ondernemers aanmoedigen hun bedrijven met nog meer zonnepanelen uit te rusten. We rekenen op de steun van de hele Raad.

Johan de Haas 

steunfractielid

Wim Meijberg 

fractievoorzitter

Christina Goossens 

steunfractielid

Frans Hofmeester 

raadslid

Andrej van Hout 

steunfractielid

CONTACT Veldhovense PvdA? 
https://veldhoven.pvda.nl/

Cultuur en natuur 
bieden perspectief

veldhoven

Wat houdt een lokale gemeenschap in 
moeilijke tijden bijeen? Wat bindt ons en 
biedt hoop voor de toekomst. Voor D66 
is het duidelijk: cultuur, in de breedste 
zin van het woord en natuur in en om 
onze gemeente. Wat ons betreft zijn de 
door het college voorgestelde bezuini
gingen op de bibliotheek en het groen
onderhoud dan ook niet houdbaar. Dat 
het college, gesteund door een meer
derheid in de raad, in de afgelopen pe
riode de focus en de geldstroom onder 
andere heeft verlegd naar gratis parke
ren en de aanleg van een niet noodza
kelijke tunnel, mag niet betekenen dat 
cultuur en natuur daar de rekening voor 
betalen.

Kunst, cultuur en sport
Kunst, cultuur en sport zijn onmisbaar 
om nieuwe mogelijkheden te zien, te 
werken aan de persoonlijke ontwikke
ling, samenzijn en verbinding. De pan- 
demie en de slechte perspectieven van 
de nationale economie vragen om dat 
perspectief. Daarom maken wij ons 
hard voor:
- Handhaving van de subsidie voor de 
bibliotheek.

- Facilitering van de sportaccommoda
ties.

- Een visie op cultuur en podiumkunsten 
in combinatie met wijkcentra.

Parken en groen
Thuisblijven moet, wandelen mag. Meer 
dan ooit is openbaar groen, met een ge
zonde biodiversiteit noodzakelijk. Daar
om gaan wij voor:
- Beter onderhoud van het groen, met 
nadruk op biodiversiteit.

- Tegengaan van zwerfafval, onder an
dere door meer afvalbakken.

- Bestrijding van de rattenplaag, bijvoor
beeld door betere handhaving bij vroeg
tijdig buiten zetten van PMD-zakken.

Financiën
Investeringen in infrastructuur, zorg en 
voorzieningen blijven nodig, ondanks 
onze slechte financiële positie. Maar al
leen noodzakelijke!
Daarom hebben wij ons het afgelopen 
jaar verzet tegen een tunneltje in het 
verlengde van de Moormanlaan van 
8 ton en de uitgaven voor (tijdelijke) 
schoolgebouwen terwijl er alternatie
ven waren. En wij blijven ons ook in 2021 
verzetten, tegen uitgaven die niet nodig 
zijn zoals:
- Inhuur van dure adviseurs en (tijdelij

ke) werknemers door de gemeente,

Van links naar rechts:

Marielle Giesbertz, Levien de Braal, Hein van der Reijden, Ingrid Hartlief Willem Hornman

: J

zonder dat hun meerwaarde helder 
gemaakt kan worden.

- Prijzige ingrepen in infrastructuur van 
2 ton waarvan de noodzaak niet onder- 
bouwd is (Kromstraat/Nieuwstraat).

Wonen en leefbaarheid
Woningen voor starters zijn in Veldho
ven bijna onbetaalbaar geworden. Hoe 
voorkomen we dat huizen in handen van 
speculanten, beleggers en huisjesmel
kers verdwijnen? Om kernen levendig 
en leefbaar te houden zijn ook passen
de infrastructurele aanpassingen nodig. 
We gaan het college oproepen om:
- Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw.
- Vaart te maken met de verbinding 

Peter Zuidlaan - Julianalaan.
- Starterswoningen langdurig behouden 
voor de doelgroep starters.

- Woningsplitsing aanmoedigen door 
regels te verruimen.

Heb je vragen over 
onze standpunten? 

Mail ons:
info@d66veldhoven.nl.
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Corona
Het leven met het coronavirus is geen pretje. 
Het heeft invloed op alles wat we doen. Samen 
komen wij hier wel doorheen. Hoe beter we de 
regels volgen, hoe sneller we terug kunnen naar 
het oude normaal.

Dienstverlening
Voor BPV zijn dienstverlening en duidelijke com
municatie vanuit de gemeente, met alle inwo
ners van Veldhoven, de belangrijkste speerpun
ten. Wij gaan graag met u daarover in gesprek.

Fietsen in City Centrum
Het City Centrum moet aantrekkelijker worden 
zegt het college. BPV vindt, dat de grote hoe
veelheid fietsen bij de ingang, niet bijdraagt aan 
een aantrekkelijker beeld. BPV is voor een on
dergrondse fietsenstalling in de parkeergarage 
Geer en het fietsvrij maken van het Meiveld. Ui
teraard hoort daar ook een goede handhaving 
bij.

OZB
Soms moet je de OZB verhogen omdat je de re
keningen moet kunnen betalen. Onnodig ver
hogen om geld over te houden is niet nodig. 
BPV wil niet meer verhogen dan nodig is om het 
huishoudboekje op orde te krijgen.

Ons sleutelwoord: 
Dienstverlening!

PMD afval
BPV wil de huidige inzameling van PMD anders. 
In plaats van het scheiden door de inwoners, 
zijn wij voorstander van het scheiden door de 
afvalverwerker. Geen gele zakken meer. Zakken 
die de hele week buiten hangen, ratten aantrek
ken en voor overlast zorgen. Achteraf scheiden 
is makkelijker voor de inwoners en ook beter 
voor het huishoudboekje.

BurgerParbij Veldhoven

Hondenbelasting
De hondenbelasting is een duur middel om de 
overlast van honden(poep) te voorkomen en is 
ook niet eerlijk. Waarom alleen een belasting 
voor de hondenbezitter en niet voor andere die
ren. BPV wil de hondenbelasting afschaffen. De 
hondenbezitter wordt verantwoordelijk voor 
het netjes houden van de routes en de veldjes.

De Bibliotheek
De bibliotheek verhuizen naar het gemeente
huis en tegelijkertijd tonnen bezuinigen op de 
subsidie. Als dit door gaat, is er geen bibliotheek 
meer, waar de Veldhovenaar plezier aan kan 
beleven. De ontmoetingsplek verdwijnt. Alleen 
boeken in een rek is wel erg karig. De BPV is voor 
behoud van de subsidie.

www.burgerpartijveldhoven.nl

BurgerPartij Veldhoven (BPV) luistert meer en beter naar alle burgers van Veldhoven
For the English version go to: www.burgerpartijveldhoven.nl

Onnodige uitgaven kosten de inwoners extra geld
Huizenbezitters en ondernemers zijn de dupe

Van links naar rechts: Maarten Prinsen, Charlie Engelen, Paul 

Prinsen en Thomas van Broekhoven
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Het college presenteert voor 2021 weer een begroting 
die niet sluitend is. Met andere woorden: we komen 
als gemeente veel geld tekort. En wie moet dat gaan 
betalen?
De huizenbezitter en de ondernemer krijgen hiervan 
de rekening gepresenteerd via een extra verhoging 
van de Onroerend Zaak Belasting.
Dit is voor Lokaal Liberaal, opgericht door Maarten 
Prinsen, onaanvaardbaar en dus zoeken hij en zijn 
steunfractie naar andere oplossingen, zoals:

Géén OZB-verhoging
De (extra) verhoging van de Onroerend Zaak Belas
ting (OZB) van ongeveer 300Zo voor de komende jaren 
moet van tafel. Het college van burgemeester en wet
houders legt de rekening van grote financiële tekorten 
weer neer bij de woningeigenaren en de bedrijven.

Een slankere overheid
Maak nu eindelijk eens echt een slankere overheid. 
Meer bezuinigen op het aantal gemeenteambtena
ren. In moeilijke tijden moet elk bedrijf maatregelen 
nemen om te overleven, minder personeel is daar 
dan meestal een belangrijke maatregel om te kunnen 
overleven. Dus ook de gemeente moet hierin mee en 
substantieel krimpen in personeel. Een slankere orga
nisatie noemen wij dat.

Stoppen met onzinnige en onnodige uitgaven
Stop met onzinnige en onnodige uitgaven te doen die 
heel veel geld kosten. Enkele voorbeelden:
^ Fietserstunneltje Moormanlaan C 800.000,- 
^ Uitbreiding foyer muziekschool C 650.000,- 
^ Nieuwe naam zwembad Den Ekkerman.

Neem voor meer informatie contact 
op via maartenprinsen@upcmail.nl
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REALISATIE
NIEUWBOUW ZIMEMBAD DEN EKKFfiľ

LOKAAL LIBERAAL
Naast de financiële tekorten bij de gemeente zijn er 
zeker nog wat andere zaken die goed en snel geregeld 
moeten worden:

Woningen voor de Veldhovense starters
Zorg snel voor de bouw van meer starterswoningen. 
Maar zorg er ook voor dat starterswoningen na door
verkoop nog steeds starterswoning blijven. Hier zijn 
mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld de Koopgarantrege- 
ling.

Permanente bewoning van recreatieparken
Permanente bewoning van recreatieparken in Veldho
ven moet mogelijk worden. Zelfs in Den Haag is men 
daar al mee bezig. De druk op sociale huurwoningen 
in Veldhoven is zo groot dat er moet worden gekozen 
voor andere oplossingen. Anders komen er een paar 
honderd Veldhovenaren echt op straat te staan.

Doorverbinding Julianastraat Z Peter Zuidlaan
De doorverbinding Julia
nastraat j Peter-Zuidlaan 
moet doorgaan en uiter
lijk eind 2021 gerealiseerd 
zijn. Het college wil deze 
doorverbinding bezuini
gen en dus voorlopig uit
stellen. Lokaal Liberaal 
is van mening dat deze 
doorverbinding komend 
jaar gerealiseerd moet zijn 
om Zeelst van veel auto
verkeer te ontlasten en dus veiliger en leefbaarder te 
maken.


