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Basisschool St. Jan Baptist in Oerle

Wilt u gast van de raad zijn?
Op dinsdag 18 februari kunt u ‘Gast van de Raad’ zijn. U wordt dan om 18.30 uur in het gemeentehuis 
ontvangen door een gemeenteraadslid en de griffie. U krijgt inzicht in het reilen en zeilen van de ge
meenteraad en neemt een kijkje achter de schermen van het gemeentehuis. Daarnaast woont u de 
raadsvergadering van die avond bij. U kunt zich ook al aanmelden voor de volgende besluitvormende 
raadsvergadering op 7 april aanstaande. Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan via griffie@veldhoven.nl.

Op 28 januari vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven. Tij
dens deze oordeelsvormende raadsvergadering sprak de raad 
onder andere over het Integraal Huisvestigingsplan Onderwijs 
en de woningbouwversnelling. Over deze onderwerpen neemt 
de raad tijdens de vergadering van 18 februari een besluit.

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

Raad rekent op iets minder 
duur scholenhuisvestingsplan

De gemeenteraad verzoekt VVD-wethouder van onderwijs Daan de Kort vriendelijk maar dringend 
om binnen enkele weken aan te geven, waar het integraal huisvestingsplan voor scholen (IHP) 
een tandje minder kan. Een aantal fracties lijkt niet zonder meer bij het kruisje te willen tekenen. 
Het nieuwe IHP - bedoeld voor een periode van 16 jaar - vergt in de komende vijf jaar 31,2 miljoen 
euro aan investeringen.

Met het huisvestingsplan op zich was de raad 
tijdens de oordeelsvorming op 28 januari wel 
tevreden. Dat waren de schoolbesturen en de 
kinderopvanginstellingen Korein en Nummereen 
immers óók. Maar ‘de lastige financiële situatie 
van de gemeente Veldhoven vraagt wel om een 
goede afweging’, oordeelde D66-fractieleidster 
Ingrid Hartlief. “Ik heb nu het gevoel dat het 
wensenlijstje van de scholen in zijn geheel is ge
honoreerd. Terwijl we toch bij andere projecten, 
zoals renovatie ’t Look en nieuwbouw zwembad, 
nadrukkelijk om besparingen vragen.”

De grootste investering binnen het IHP is zoals 
verwacht de nieuwbouw van een basisschool in 
Zilverackers. Daarvoor is in 2023 13 miljoen euro 
gereserveerd. Maar ook de vervangende nieuw
bouw van basisschool Zeelsterhof (8,6 mlj) en de 
renovatie van de Meerhoef (3,6 mlj) kosten een 
flinke duit. Kleinere bedragen zijn ingepland voor 
het plaatsen van noodvoorzieningen, al kosten 
ook de extra lokalen bij St. Jan Baptist in Oerle 
en in Zilverackers vele tonnen.

Noodlokalen voor Zilverackers?
Juist op die tijdelijke lokalen hadden veel frac
ties hun pijlen gericht. In de overlopende school 
in Oerle zijn die dringend nodig. Ze zullen er zeker 
vóór aanvang van het volgende schooljaar staan, 
constateerden Marionne van Dongen (CDA) en 
Wim Peters (VSA) tevreden. Andere fracties op
perden of het niet beter en goedkoper is om de vijf 
noodlokalen in Zilverackers over te slaan en daar 
direct met nieuwbouw te beginnen?

Opvallend genoeg waren ook twee 
coalitiepartijen die mening toegedaan.
Zowel Johan de Haas (PvdA) als Eric 
van Doren (GBV) plaatsen vraagte
kens bij het al in 2020 opbouwen

van noodlokalen in Zilverackers, waar nog maar 
een klein aantal huizen is opgeleverd. De weini
ge kinderen die er in augustus wonen, kunnen 
komend schooljaar toch wel naar een andere 
school? Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) denkt 
daarbij ook aan de Kempen Campus, die momen
teel een overcapaciteit heeft. Volgens wethouder 
De Kort zijn die noodlokalen in augustus toch 
hard nodig. Hij verwacht in het komend school
jaar al zo’n honderd scholieren in Huysackers, 
een dorp in Zilverackers. Grofweg de helft van dit 
aantal komt van de Dick Brunaschool, vestiging 
Roek. De bestaande noodlokalen op die plek ver
huizen dan naar Zilverackers. Ingrid Hartlief re
ageerde direct: “Dat is niet direct het thuisnabij 
onderwijs dat u zegt te bevorderen.”

‘Geen basisonderwijs op campus’
Voor de suggestie om basisschoolkinderen onder 
te brengen op de Kempen Campus voelt de wet
houder niets, hoewel juist het grote Sondervick 
College het dichtst bij Huysackers ligt. Net als 
VVD-fractieleidster Vivianne van Wieren vindt hij 
het mengen van basis- en voortgezet onderwijs 
ongewenst. “We hebben al genoeg moeite gehad 
om het Sondervick College te overtuigen van het 
IHP. Op die school spelen trouwens vooral zorgen 
over de veiligheid. Daarover gaan de burgemees
ter en ik binnenkort het gesprek aan.”

Een kleine concessie deed de onderwijswethou
der wel richting raad: hij wil best bekijken of de 

huisvestingsplannen wat meer ‘gefa
seerd’ kunnen worden uitgevoerd. Dat 

is jargon voor uitvoering over een 
langere periode met wellicht een 

latere startdatum. In de besluitvor
mende raad van 18 februari gaat het 
debat over het IHP zijn beslissende 

fase in.

Raadsnieuws Veldhoven

‘Waarom een Mercedes als 
een Polo goed genoeg is?’
Johan de Haas begon ermee. Hij vergeleek het integraal huis
vestingsplan voor scholen (IHP) met een Mercedes. Dat vooral 
vanwege de extra ambities die het college heeft uitgesproken. 
Die ambities kosten, binnen het investeringsbudget van 31,2 
miljoen, liefst 4,6 miljoen euro.

Dat geld is bedoeld om scholen te bouwen met extra vierkante 
meters, bovenop de door het rijk vastgestelde norm per leerling. 
Ook de renovatie van de Dick Brunaschool aan ’t Heike valt onder 
de extra ambities van het college. De Haas denkt een bezuiniging 
te kunnen halen in deze paragraaf, want “je hoeft geen Merce
des te rijden, een Polo is goed genoeg.” Andere fracties namen 
de metafoor gretig over, terwijl wethouder De Kort het IHP lie
ver als een ‘degelijke Volvo’ zag. Maarten Prinsen en Jolanda 
van Hulst (Senioren Veldhoven) wilden weten of de OZB opnieuw 
verhoogd gaat worden. Ingrid Hartlief snapte niet dat de school 
in Zilverackers duurder gaat uitpakken dan de MFA’s. Alleen de 
VVD-fractie stond pal achter haar eigen wethouder. “Het IHP is 
een mooi staaltje van samenwerking en samenspraak”, meende 
Jean-Pierre Kaspers.

Oplopende tekorten
Wethouder financiën Jeroen Rooijakkers (PvdA) maakte duide
lijk dat de scholenplannen in 2020 al een negatief effect op de 
begroting hebben van 5,5 ton. Dat bedrag komt bovenop het al 
bestaande tekort van 1,3 miljoen. De negatieve bijstelling voor 
2021 bedraagt 8 ton, waarover de raad zich dit najaar nog moet 
uitspreken bij de begroting ’21. Hij zei dit in antwoord op vragen 
van CDA’er Joop Horsten. Die had zijn conclusie al getrokken. “Hoe 
graag we het plan ook omarmen, met flinke exploitatielasten per 
jaar ontkomen we er niet aan om het IHP wezenlijk bij te stellen en 
te temporiseren!” Hoe dit gaat uitpakken wordt over enkele weken 
duidelijk.

Extra ambtenaren voor 
versnelling woningbouw
Zoals regionaal afgesproken gaat ook de gemeente Veldhoven 
haar woningbouwtempo opvoeren, en wel van 200 naar 400 hui
zen per jaar. Dat kost echter een flinke duit aan extra ambtelijke 
capaciteit: 2,45 miljoen euro voor 5 fte gedurende vier jaar om 
precies te zijn.

Hoewel de woning- 
bouwversnelling de 
raad niet hard genoeg 
kan gaan, waren er 
ook gefronste wenk
brauwen. Maarten 
Prinsen riep op om 
meer samen te wer
ken met marktpartij
en (bouwbedrijven, Het dorp Huysackers in aanbouw
ontwikkelaars) en zo
de voorbereidingskosten te delen. Wethouder Hans van de Looij 
(GBV) hield zijn inschatting van 5 fte overeind. “Zonder extra amb
telijke capaciteit geen versnelling.” Hij zei zich vooral te willen 
focussen op grote projecten, om ‘meters te maken’. En samen
werking met ontwikkelaars gebeurt al, zoals in Huysackers. Het 
risico dat bouwprojecten in Veldhoven vertraging oplopen door 
de PFAS- en stikstofcrisis noemt Van de Looij ‘relatief klein’. Karen 
Gielis (VSA) stipte deze actuele kwestie aan. Op 18 februari praat 
de raad hier verder over.


