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Raads nieuws
Gemeenteraad stuurt huisvestingsplan scholen bij

Noodlokalen komen er direct, 
renovaties duren wat langer

Veldhoven

Met een unaniem aangenomen amendement heeft de gemeenteraad het Integraal Huis
vestingsplan voor scholen (IHP) gewijzigd. Onderwijswethouder Daan de Kort (VVD) heeft op
dracht gekregen opnieuw in gesprek te gaan met alle onderwijspartners om de planning 
te temporiseren.

In normaal Nederlands betekent dat: vervangen
de nieuwbouw en renovatie van scholen vertra
gen en over een langere periode verdelen, zodat 
de financiële druk op de begrotingsjaren 2020 
- 2025 vermindert. Bovendien verlangt de raad 
van de wethouder dat deze vóór 1 september 
van dit jaar met een informatienota uitlegt wat 
de uitkomsten zijn van dit gesprek, mét financi
eel resultaat en tijdspad.

Aan de uitgangspunten van het IHP zelf werd 
intussen niet gemorreld. Het plan haalde als 
‘toekomstig ambitieniveau’ ongeschonden de 
eindstreep, en ook de raad verlangde in het
zelfde amendement dat er onverminderd haast 
wordt gemaakt met de urgente projecten. Het 
gaat daarbij om plaatsing van noodlokalen bij 
basisschool St. Jan Baptist in Oerle, Zuiderbos 
en in Zilverackers. Die moeten er vóór het nieuwe 
schooljaar in augustus staan.

Ambities blijven overeind
Opmerkelijk is dat ook de door het college uitge
sproken ‘extra ambities’ overeind blijven. Bij de 
oordeelsvorming eind januari werden nog vra
gen gesteld over de 4,6 miljoen euro die binnen 
het IHP (31,2 miljoen euro totaal) hiervoor wordt 
uitgetrokken. Dit geld is bedoeld om scholen te 
bouwen met extra vierkante meters, bovenop de 
door het rijk vastgestelde norm per leerling. De 
renovatie van de Veldvestschool aan ’t Heike valt 
eveneens onder deze extra ambities.

Wat gaan schoolbesturen en kinderopvangorga
nisaties dan wél merken van de bijsturing van het 
IHP door de raad? Wethouder De Kort in de raad: 
“Het gevolg is dat kinderen wat langer onderwijs 
volgen in een toch wat gedateerd gebouw.” Hij 
doelde met name op de geplande nieuwbouw of 
renovatie van de basisscholen Zeelsterhof 
en Meerhoef, waarvoor 12,2 miljoen 
euro is gereserveerd. De 
nieuwe basisschool in Zil
verackers (13 miljoen) wordt 
wel gewoon volgens planning 
gebouwd, in de jaren 2023 - 
’24. Tot die tijd zijn kinderen uit 
deze nieuwbouwwijk aange
wezen op noodvoorzienin
gen. ì

Wilt u gast van de raad zijn?
Op dinsdag 7 april kunt u ‘Gast van de Raad’ zijn. U wordt dan om 18.30 uur in het gemeente
huis ontvangen door een gemeenteraadslid en de griffie. U krijgt inzicht in het reilen en zeilen 
van de gemeenteraad en neemt een kijkje achter de schermen van het gemeentehuis. Daar
naast woont u de raadsvergadering van die avond bij. Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan via 
griffie@veldhoven.nl.

Op 18 februari vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven. 
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering sprak de raad 
onder andere over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 
(IHP) en een motie over vuurwerk.

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.

Twee amendementen samengevoegd
Aanvankelijk lagen er twee voorstellen om het 
college te bewegen tot een tragere uitvoering 
van het scholenhuisvestingsplan: één van coali
tiepartner GBV en één van de zes oppositiepartij
en. De laatste was het meest vergaand. Opsteller 
Ingrid Hartlief (D66) sprak haar ongenoegen uit 
over het feit dat bestuurders van Veldvest, RBOB, 
Nummereen en Korein geen concessies hebben 
gedaan in hun huisvestingswensen. “Er is als een 
Sinterklaas uitgedeeld.”

Marionne van Dongen (CDA) ging nog een stap 
verder door termen te bezigen als ‘onverant
woorde investeringen’ en ‘financiële zelfmoord’. 
“Het college bezuinigt op jeugdhulp en stopt ver
volgens de opbrengst hiervan in stenen.”

Wim Meijberg (PvdA) was iets gematigder en wil 
de wethouder zijn onderhandelingsruimte met 
de scholen laten behouden. GBV-fractieleider 
Eric van Doren benadrukte in zijn eigen amende
ment de noodzaak om de financiële druk op de 
begroting in de komende jaren te verminderen. 
“Maar we moeten wel een betrouwbare partner 
blijven. Dus in elk geval de urgente projecten uit 
het IHP direct realiseren, maar diverse renova
ties over langere tijd uitsmeren.”

Omdat alle oppositiepartijen ongeveer dezelfde 
taal bezigden als GBV, lag samenvoeging van bei
de amendementen voor de hand. Alleen de VVD 
zette haar handtekening niet onder het nieuwe 
voorstel, al stemde zij er uiteindelijk wel mee in. 
Vivianne van Wieren bleef achter haar wethouder 
staan: “Het is logisch dat de raad kritisch naar de 
kosten kijkt, maar ga niet zelf met een rode pen 
strepen in een zorgvuldig gemaakt plan als het 
IHP.”

Zowel het IHP als het amendement is 
unaniem aangenomen. Conclusie: de 

echt urgente noodvoorzieningen 
en de nieuwe school in Zilverac

kers gaan volgens planning door, 
andere projecten duren wat langer. 
Wethouder De Kort bespreekt dit met 
het onderwijsveld en komt daar vóór 1 
september op terug in de raad.

‘Kijk of een verbod op 
vuurwerk haalbaar is’
Burgemeester en wethouders hebben per raadsmotie opdracht 
gekregen om een geheel of gedeeltelijk verbod op vuurwerk te 
onderzoeken, dan wel vuurwerkvrije zones in te richten. Ook een 
centrale vuurwerkshow of clusters van vuurwerk behoren tot de 
mogelijke ‘denkrichtingen’.

De motie is opgesteld door D66 en mede-ondertekend door vijf op
positiepartijen en twee coalitiefracties. Uiteindelijk werd de motie 
met 21 - 6 stemmen aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.

Doel is uiteraard voorkomen van luchtvervuiling en de gebruikelij
ke overlast die het afsteken van (knal)vuurwerk met oudjaar mee
brengt voor mens en dier. Indienster Ingrid Hartlief verwees naar 
het vele opruimwerk dat de gemeente ieder jaar heeft, plus het 
herstel van de duizenden euro’s kostende schade.

Burgemeester Marcel Delhez gaf aan dat in de Tweede Kamer al 
uitvoerig over een vuurwerkverbod wordt gedebatteerd, en ook 
regionaal circuleren diverse scenario’s. Hij beloofde om vóór juni 
met een eigen Veldhovens voorstel terug in de raad te komen.

De VVD-fractie vindt de motie overbodig. “Zonde van de tijd en het 
geld nu er al landelijk beleid wordt uitgestippeld. De ondernemers 
die vuurwerk verkopen zijn de dupe. Wij vinden vuurwerk met oud
jaar een goede traditie”, betoogde Vivianne van Wieren.

Hoe verkeersveilig zijn 
rotondes?
Daags voor de raad van 18 februari was het opnieuw raak op 
de rotonde Heerbaan-Sterrenlaan. Voor Mariëlle Giesbertz 
(D66) is de maat vol. “De zoveelste aanrijding met een ge
wonde. Wat is er eigenlijk gebeurd met ons amendement 
waarin we om maatregelen vragen?”

Dat kon wethouder Ad van den Oever (VVD) niet direct zeg
gen. “Maar onze rotondes zijn echt veilig. Wel lopen we aan 
tegen verkeersgedrag waar we niet altijd invloed op hebben. 
Ik sta open voor creatieve ideeën om de verkeersveiligheid 
verder te vergroten!”

Soortgelijke zorgen maakt Tavita van Galen (GBV) zich over 
de veiligheid op de Hertgang nabij de MFA Noord. Ouders 
hebben hierover een petitie ingediend. Een mogelijke oplos
sing is een zebrapad, maar Van den Oever noemt dat ‘schijn
veiligheid’. “Ook hier speelt het gedragsaspect van een kleine 
groep weggebruikers.” Binnenkort gaat de wethouder het 
gesprek aan met ouders en school.


