
Technische vragen PvdA inzake beschikbaar stellen middelen voor kiosk bij 
kinderboerderij de Hazewinkel (agendapunt 18)

In de oordeelsvormende raadsvergadering is gesproken over een brief die naar 135 

omwonenden is gestuurd. De vragen hierbij zijn:

- Wat staat er in die brief?

Bijgaand de bewonersbrief kiosk Kinderboerderij. Deze is verspreid naar 135 
omwonenden

- Vanuit wie is de brief gestuurd?

De bewonersbrief is vanuit de gemeente verstuurd.

- Naar wie is de brief gestuurd?

voor verspreid gebied zie bijlage de plattegrond

Bijlage 1: Bewonersbrief Kiosk Kinderboerderij 
Bijlage 2: Plattegrond verspreidingsgebied



Veldhoven
Bewonersinformatie
Voorzieningen bij kinderboerderij De Hazewinkel

Graag willen wij u informeren over het volgende:
Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad van Veldhoven op 16 mei 
2017 voorstellen een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor het realiseren van een 
kleinschalige kiosk met toiletvoorziening bij de kinderboerderij. Deze investering is bedoeld om het 
gebruikersgemak voor de huidige bezoekers te verbeteren en tevens een voorziening te creëren 
waar maatschappelijke participatie tussen diverse doelgroepen kan plaatsvinden. Denk dan aan 
bemensing van de kiosk en activiteiten voor en door mensen van Cordaad en Severinus, die een 
daginvulling zoeken. Plaatsing van een kiosk met genoemde functies verbetert de kwaliteit van deze 
bovenwijkse voorziening én de service voor de bezoekers. Over het voorstel is inmiddels contact 
geweest met wijkplatform ’t Look. Zij geven aan dit voorstel te ondersteunen.

RAADSVERGADERING
Op 16 mei 2017 vergadert de gemeenteraad over het collegevoorstel ‘Realiseren kiosk en 
toiletvoorziening kinderboerderij’. Twee weken later op 30 mei 2017 volgt de besluitvorming.
U kunt de vergaderingen bijwonen in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Meiveld 1 of 
thuis live volgen via http://veldhoven.raadsinformatie.nl.

SPREEKRECHT VOOR BURGERS
Tijdens de raadsvergadering van 16 mei kunnen burgers inspreken over (sterk) gewijzigde of niet 
eerder geagendeerde voorstellen. U heeft dan maximaal vijf minuten om raadsleden te informeren.
Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via 
griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

♦♦♦4

Deze bewonersinformatie is op 18 april 2017 bezorgd bij de omwonenden van kinderboerderij De 
Hazewinkel.
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