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Vraagtekens over samenspraak bij Omgevingsvisie

‘Bouwen aan gezonde, duurzame 
en goed bereikbare ‘dorpse’ stad’

*

Op 27 oktober vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven di
gitaal. Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering sprak de 
raad o.a. over de strategische keuzes Omgevingsvisie en de het 
vaststellen van de Parkeerverordening.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist 
in opdracht van de gemeente.

Spoedig blauwe zone in Citycentrum
Met het goedkeuren van de nieuwe Parkeerverordening 2020 door de raad 
is het laatste beletsel opgeruimd om het betaald parkeren in het Citycen
trum grotendeels op te heffen. De komende weken worden alle parkeerter
reinen in het centrumgebied omgetoverd in blauwe zones. Iedere bezoeker 
kan dan twee uur gratis parkeren.

Voor de langparkeerterreinen Repel en Bree geldt: eerste twee uur gratis, 
daarna 1,30 euro per uur met een maximum dagtarief van 4 euro. In de par
keergarage onder het Meiveld gaat een soortgelijk parkeerregime gelden, maar zonder maximaal 
dagtarief. Omwonenden van het Citycentrum blijven overigens een vast bedrag voor hun par- 
keervergunning betalen.

Björn Wijnands (VSA) vindt dat laatste inconsequent. Hij denkt ook dat gratis parkeren niet zal 
helpen om meer bezoekers te trekken. Dat vindt ook D66. Die partij was van meet af tegenstander 
van deze maatregel en stemde nu ook tegen de parkeerverordening. Deze wordt over twee jaar 
geëvalueerd.

Raadsnieuws Veldhoven

Er zijn drie kernopgaven geformuleerd:
^ Versterking van stedelijke en dorpse kwaliteiten. Het Citycentrum 

moet nóg meer het bruisend hart van Veldhoven worden. Voor 
stedelijke elementen (zoals hoogbouw) is ruimte langs Heerbaan, 
Kempenbaan, De Run, Meerenakkerweg en Burg. Van Hoofflaan.

^ Verder bouwen aan de innovatieve en goed bereikbare maakstad. 
Dit slaat op het verduurzamen en opwaarderen van de bedrijven
terreinen.

^ Werken aan gezonde en duurzame leefomgeving. Bij deze kernop- 
gave wordt ingezet op het creëren van gezonde, klimaatvriende- 
lijke wijken.

Geen plaats voor windmolens
Over dat streven naar duurzaamheid uitten enkele fracties beden
kingen. Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) plaatst vraagtekens bij 
de enige zoeklocatie die Veldhoven heeft om windmolens te plaat
sen: zuidelijk van de A67. “Laat Veldhoven op dit punt samenwer
ken met landelijke gemeenten die meer ruimte hebben.” 
Jean-Pierre Kaspers (VVD) wil overbodig geworden aardgasleidin
gen in de grond laten liggen, omdat er ook waterstof doorheen kan 
voor het verwarmen van huizen. Rien Luijkx (BurgerPartij Veldho
ven) mist een paragraaf over kernenergie. “Alleen met zonne- en 
windenergie redden we het niet.”

Prinsen hield ook een pleidooi voor woningsplitsing, vanwege het 
rap toenemende aantal één- en tweepersoons huishoudens. Wet
houder Ad van den Oever (VVD) zei alle mogelijkheden aan te grij
pen om zoveel mogelijk (betaalbare) woningen te bouwen. En ook 
hij vindt dat het Dommeldal zich niet leent voor windmolens. “Wij 
participeren inderdaad bij voorkeur in windenergieprojecten van 
buurgemeenten.”
Hij verwees verder naar de eerder vastgestelde concept Regionale 
Energie Strategie (RES), waar het realiseren van alternatieve ener
gie handen en voeten krijgt.

Scepsis bij insprekers over 
samenspraak Omgevingsvisie
In de Omgevingsvisie wordt de toekomstvisie voor Veldhoven 
vastgelegd. Op de agenda stond de besluitvorming over een no
titie met keuzes voor deze toekomstvisie. Deze notitie was voor 
twee inwoners aanleiding om de raadsleden te informeren over 
hun zienswijze hierop.

De heren De Bonth en Roijers spraken hun ongenoegen uit over 
de wijze waarop inwoners worden betrokken in het proces om te 
komen tot de Omgevingsvisie en over de plannen aan de Bosse- 
baan - Burg. Van Hoofflaan. De waarde van samenspraak werd in 
twijfel getrokken. Naar aanleiding van dit signaal werden beide he
ren door D66-raadslid Mariëlle Giesbertz bevraagd of zij aanwezig 
waren bij de diverse bijeenkomsten die de gemeente heeft georga
niseerd. Zij gaf aan benieuwd te zijn waar het gevoel van niet-be- 
trokkenheid vandaan komt, nu de gemeente het idee heeft een 
zorgvuldig samenspraaktraject te doorlopen om te komen tot een 
gedragen Omgevingsvisie. Hoewel erkend wordt dat de opkomst 
bij deze bijeenkomsten hoger mag zijn, geven beide insprekers aan 
zich niet gehoord te voelen in dit proces.
Een ander pijnpunt van beide insprekers ligt bij de keuzes rondom 
de Stedelijke As, die De Run verbindt met het Citycentrum. Langs 
deze route kunnen stedelijke accenten mogelijk worden gemaakt. 
De insprekers zien met name de geplande hoogbouw aan de Bos- 
sebaan - Burg. Van Hoofflaan niet zitten. Volgens de heren willen 
inwoners op die hoek een gebouw van maximaal zes verdiepingen, 
geen twaalf. Projectwethouder Ad van den Oever reageerde dat de 
hoogte van gebouwen per project wordt bekeken. Hij doet zijn best 
om daar telkens alle ‘stakeholders’ (vastgoedontwikkelaars, win
keliers, omwonenden) bij te betrekken. Het idee voor een landmark 
op de plek van het bankgebouw is mede door burgers gelanceerd.

Hoewel de gemeenteraad op 27 oktober de Omgevingsvisie unaniem vaststelde, konden vraagte
kens over de betrokkenheid van de burger bij dit belangrijke document niet worden weggenomen. 
Twee insprekers onderstreepten dat veel burgers zich niet gehoord voelen. Onder meer de voorge
nomen hoogte van de nog te bouwen woonblokken op de hoek Bossebaan - Burg. Van Hoofflaan 
blijft een pijnpunt.

Tegelijk zijn diverse raadsfracties van mening dat 
de gemeente wel degelijk haar best heeft gedaan 
om een goed inspraaktraject rond deze notitie 
getiteld ‘Strategische keuzes Omgevingsvisie’ te 
organiseren. De conclusie van oppositielid Wim 
Peters (VSA) dat er - gelet op de beide insprekers 
- niet goed en niet vroeg genoeg naar de burger 
is geluisterd, wordt zeker niet door iedereen ge
deeld.

Mariëlle Giesbertz 
(D66) erkende dat 

het in het voor
traject moeilijk is 

voldoende draagvlak te 
krijgen. “Er zijn de no
dige goed gecommuni
ceerde bijeenkomsten 
geweest. Ik denk dat 
veel mensen echt wel 
geïnteresseerd zijn, 

maar zich pas rela-

tief laat actief uitspreken.” En gezien de matige 
belangstelling die raadsleden zelf aan de dag 
legden voor een informatieve sessie over dit on
derwerp op 27 augustus, geldt dit evenzeer voor 
de raad. Zij kon zich overigens wel vinden in de 
gemaakte strategische keuzes.

Ronduit lovend was Ton Bolsius (CDA), die het 
stuk vond getuigen van durf en daadkracht. “En 
voor samenspraak is veel aandacht geweest. In 
bijeenkomsten zag ik wel dat mensen na een half
uur de zaal verlieten.” Ook de andere fracties, van 
zowel oppositie als coalitie, waren snel klaar met 
de inhoud van de Omgevingsvisie: prima stuk!

Stadse en dorpse kwaliteiten
Wat houdt deze visie, plus de gemaakte strategi
sche keuzes, nu eigenlijk in?
De Omgevingsvisie is een integrale beleidsvisie 
voor het hele grondgebied van Veldhoven. Ze legt 
de ambities en doelen voor onze leefomgeving 
voor langere tijd vast.


