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Andere manier van inzamelen, scheiden en verwerken van PMD-afval

Geachte heer Luijkx, beste Rien,

In uw brief van 27 augustus heeft u namens BurgerPartij Veldhoven een vraag gesteld
over plastic, metaal- en drankverpakkingen-afval (PMD-afval). Uw fractie vraagt het
college om de huidige inzameling en verwerking van het PMD-afval te herzien en over
te schakelen naar het systeem van nascheiding. We gaan in deze brief in op uw vraag.

Gemaakte keuze in Veldhoven
Elke gemeente kan zelf kiezen op welke wijze de inzameling en verwerking van afval
plaatsvindt. Ons college heeft op 11 februari 2020 besloten om de inzameling van PMD
voort te zetten op basis van bronscheiding. Wel is in februari afgesproken om nader
onderzoek te doen naar nascheiding van PMD bij hoogbouw zodra de vergoeding voor
PMD bij nascheiding bekend is. Over dit besluit bent u geïnformeerd in de
raadsinformatienota 20bs0005. Dit besluit wijzigen wij niet. Hieronder geven wij de
belangrijkste argumenten aan.

Resultaten nascheiding en bronscheiding Veldhoven
Een nascheidingsinstallatie kan ongeveer 25 kilo PMD per inwoner per jaar nascheiden
uit restafval. Hierbij gaat het om restafval dat zonder bronscheiding is ingezameld. In
2019 hebben de inwoners van Veldhoven met bronscheiding 32 kilo PMD per inwoner
gescheiden aangeleverd. In het geval van de gemeente Veldhoven zal nascheiding van
PMD uit restafval (zonder bronscheiding) daardoor tot een slechter milieurendement
leiden.

Gemeenten vergelijken
U vergelijkt in uw brief de gemeente Veldhoven met de gemeente Rotterdam, waar
wel nascheiding is ingevoerd. Iedere gemeente verschilt echter in aantal inwoners,
mate van verstedelijking (met name aandeel hoogbouw) en maakt ook eigen keuzes
in afvalbeleid. Ook de uitgangssituatie (hoeveelheid restafval per inwoner) is in iedere
gemeente anders. Dit heeft allemaal gevolgen voor de resultaten van een wijziging in
de inzamelingsmethode. Een systeem dat in de ene gemeente goede resultaten
oplevert, hoeft in een andere gemeente niet hetzelfde resultaat op te leveren. Wij
verwachten dan ook dat nascheiding (zonder bronscheiding) in onze gemeente tot een
slechter milieurendement leidt en niet bijdraagt aan het halen van de gestelde doelen.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

Overlast van PMD-zakken
Wij realiseren ons dat de keuze voor bronscheiding van PMD in de praktijk op enkele
locaties tot knelpunten kan leiden. Over het algemeen hebben deze knelpunten te
maken met bewonersgedrag. Wij doen momenteel onderzoek met een bureau
gespecialiseerd in gedragsonderzoek. Beter inzicht in de oorzaken van ongewenst
gedrag levert mogelijk een bijdrage aan een oplossing voor ongewenst gedrag.

Beeldvormende raadsvergadering
Op 13 oktober vindt een beeldvormende raadsvergadering plaats over afval. Hierbij
wordt nader ingegaan op het afvalbeleid en de resultaten.
Wij gaan ervan uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Marcel Delhez
burgemeester

Noud Bex
secretaris
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BurgerPartij Veldhoven
Artikel 42-vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders

27 augustus 2020

Onderwerp:
Andere manier van inzamelen, scheiden en verwerken van PMD-afval.

Geacht College,
BurgerPartij Veldhoven heeft signalen binnengekregen over de overlast van de PMDzakken. Op een aantal plekken, zoals het parkeerterrein achter Albert Heijn in het
CityCentrum, worden gedurende de hele week PMD-zakken opgehangen. Ook is hier
sprake van afvaldumpingen bij de ondergrondse afvalcontainers. De gratis verstrekte
PMD-zakken worden ook veelvuldig gebruikt voor het aanbieden van ander restafval
en die zie je hier dan ook weer terug.
Ondanks de oproepen via sociale media en artikelen in de lokale pers, houden
burgers zich steeds minder aan de regel om de PMD-zakken op de ophaaldag buiten
te zetten. Hierdoor hangen de PMD-zakken op steeds meer plekken meerdere dagen
in de week buiten.
Het succes van de kroonringen voorkomt op veel plaatsen rondslingerende PMDzakken en het wegwaaien van de PMD-zakken. Op zich is dit mooi. Het nadeel van
de kroonringen, in combinatie met het te vroeg ophangen, is dat er op veel plaatsen
grote concentraties van PMD-zakken ontstaan. Hierdoor ontstaan er blokkades op
trottoirs, worden inritten geblokkeerd en hangen ze over parkeerhavens of zelfs
tegen geparkeerde auto’s. Doordat de PMD-zakken langere tijd buiten hangen en in
deze zakken restanten van voedsel zit, trekt dit ongedierte aan. Resultaat kapotte
zakken en vervuiling van de leefomgeving.
In steeds meer gemeenten zie je dat PMD-afval gewoon aangeboden kan worden
met het restafval. Achteraf wordt door afvalverwerkers de verschillende soorten
verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons uit het restafval gehaald na
inzameling. Dat proces wordt nascheiding genoemd.
Afvalverwerkers kunnen steeds beter de verschillende soorten PMD uit het restafval
halen. Bronscheiding, zoals we nu in Veldhoven doen, levert veel minder op dan
mogelijk is. Door na te scheiden (na het inzamelen) wordt veel meer plastic- en
metaalverpakkingen en drankenkartons uit het afval gehaald. Hoe meer afval wordt
gescheiden, hoe beter het kan worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe
producten. Inmiddels is al 7070 van het apart ingezamelde plastic geschikt om
nieuwe producten van te maken, bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, autoonderdelen, bouwmaterialen en speelgoed.
De gemeenten kiezen zelf welke manier van afval scheiden voor de gemeente
geschikt is. Rotterdam heeft ook gekozen voor nascheiding.

Bij bronscheiding was de opbrengst, in Rotterdam, ongeveer 2 kilo PMD per inwoner
per jaar. Dat is zeven procent van het totale PMD-afval. 34 kilo PMD-afval belandde
alsnog bij het restafval. Bij nascheiding wordt 75 procent van de plastic
verpakkingen, blik en drankpakken uit het restafval te gehaald (dit is 68 7 meer).
Rotterdam is slechts een voorbeeld en waarschijnlijk moeilijk te vergelijken met
Veldhoven maar dat nascheiding een voordeel op kan leveren, is wel duidelijk.
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Naast de grotere opbrengst voor recyclebaar PMD heeft nascheiding het bijkomende
voordeel dat er geen aparte ophaalroutes gereden hoeven te worden en er geen
PMD-zakken meer ingekocht en verstrekt hoeven te worden.
Voor de burger het voordeel dat het PMD-afval gewoon bij het restafval kan, dus
geen extra opslagplek voor het PMD en geen overlast meer van PMD-zakken op
straat.
De vraag die BurgerPartij Veldhoven heeft voor het college is de volgende:
1. Kan en wil het college de huidige inzameling en verwerking van het PMD-afval
herzien en overschakelen naar het systeem van nascheiding?

Met vriendelijke groet,
BurgerPartij Veldhoven,
Rien Luijkx

D66 Veldhoven
Aan
Datum:
Betreft:

College van B&W van Veldhoven
17 september 2020
Aanvullende vragen nav de beantwoording van de artikel 42 vragen ovei
zelfbewoningsplicht.

Geacht college,
Dank voor de beantwoording van onze artikel 42 brief over zelfbewoningsplicht. Uw
antwoorden geven aanleiding tot aanvullende vragen.
Onze hoofdvraag luidde: “Is het college van mening dat de extreme druk op de woningmarkt
in Veldhoven een maatregel als de zelfbewoningsplicht rechtvaardigt?”. Uit de
beantwoording van de brief maken we op dat het antwoord ‘nee’ is. Dit lijkt echter in
tegenspraak met uw opmerking dat “woningen (...al) worden verkocht aan de afgesproken
doelgroep voor zelfbewoning”.
Graag vernemen wij uw antwoord op de volgende vragen:
«

Waarin verschilt deze huidige regeling van een zelfbewoningsplicht?

«

Voor hoeveel jaar geldt deze regeling?

»

Hoe wordt naleving ervan gecontroleerd?

De onderbouwing van wat later in de brief toch een afwijzing van de zelfbewoningsplicht lijkt
te zijn, formuleert u als volgt: "juridisch lastig op te leggen". Waarbij ik constateer dat u de
term 'lastig' gebruikt, in plaats van de term 'onmogelijk'. Een tweede onderbouwing van uw
besluit refereert aan andere gemeenten. U stelt dat “de meeste andere gemeenten het
opleggen van zelfbewoning beperken”. Waarbij ik constateer dat de gebruikte formulering ‘de
meeste’ is, plaats van de term 'alle'.
Deze constateringen roepen de volgende vragen op:
*

Welke gemeenten hebben wel een zelfbewoningsverplichting opgelegd?

*

Welke juridische grondslag ligt aan de basis van de zelfbewoningsplicht in
gemeenten die deze wel hebben ingevoerd?

*

Wat geeft het college aanleiding om, zonder nader onderzoek, te denken dat deze
juridische grondslag niet van toepassing zou kunnen zijn op de situatie in Veldhoven?

Wij zien uit naar uw antwoord op onze aanvullende zes vragen.

Met vriendelijke groet,

Fractie D66 Veldhoven,
Marielle Giesbertz

Illlllllllllllllllllllll

D66 Veldhoven
T.a.v. mevrouw M. Giesbertz
Rapportstraat 30
5504 BP VELDHOVEN
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Artikel 42 vragen over invoering van zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw (vervolg)

Geachte mevrouw Giesbertz, beste Mariëlle,

In uw brief van 17 september 2020 heeft u namens D66 Veldhoven aanvullende
vragen gesteld over de zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen in Veldhoven.
Het college is inderdaad van mening dat er momenteel geen aanvullende maatregelen
ten aanzien van de zelfbewoningsplicht zinvol dan wel noodzakelijk zijn, bovenop de
uitgangspunten/maatregelen die thans al worden uitgevoerd. Een en ander zoals
beschreven in onze antwoordbrief van 14 augustus 2020.
Daarnaast stelt u in uw brief een zestal aanvullende vragen, die wij hierbij graag
willen beantwoorden.
1.

Waarin verschilt deze huidige regeling van een zelfbewoningsplicht?
De Veldhovense aanpak gaat uit van het huidige eigendom van de grond bij de
gemeenten in combinatie met de verkoop van de grond. De gemeente gebruikt
haar positie om er maximaal voor te zorgen dat op deze grond de juiste
woningen worden gebouwd en worden verkocht/verhuurd aan de juiste
doelgroep. De algemeen bekende zelfbewoningsplicht is meer gericht op de
eigenaar van de woning.

2.

Voor hoeveel jaar geldt deze regeling?
Deze aanpak geldt voor onbepaalde tijd en is dus gekoppeld aan de verkoop
van de gemeentegrond.

3.

Hoe wordt naleving ervan gecontroleerd?
De verkoop van de woning verloopt via de notaris en kan via informatie uit het
kadaster worden gecontroleerd.

4.

Welke gemeenten hebben wel een zelfbewoningsverplichting opgelegd?

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

Uit recente informatie blijkt dat er, voor zover bekend, 18 gemeenten zijn die
een zelfbewoningsverplichting hebben opgelegd: Zwolle, Eindhoven,
Amsterdam, Utrecht, Pijnacker-Nootdorp, Den Haag, Sint Michielsgestel,
Westerveld, Nuenen, Bernheze, Boxtel, Langedijk, Nieuwkoop, Velsen, Haaren
NB, Bergeijk, Haarlem en Waterland (Bron: Binnenlands Bestuur, 12 augustus
2020).
5.

Welke juridische grondslag ligt aan de basis van de zelfbewoningsplicht in
gemeenten die deze wel hebben ingevoerd?
De zelfbewoningsplicht ziet er per gemeente verschillend uit. Dit geldt ook voor
de juridische grondslag. Amsterdam gebruikt bijvoorbeeld hun erfpacht als
juridische basis. Andere gemeenten nemen bij de grondverkoop een beding op
in de koopakte dat de gemeente toestemming moet verlenen bij doorverkoop
binnen een bepaalde periode. Die toestemming wordt alleen in bepaalde
gevallen gegeven en hieraan worden soms ook voorwaarden verbonden.

6.

Wat geeft het college aanleiding om, zonder nader onderzoek, te denken dat
deze juridische grondslag niet van toepassing zou kunnen zijn op de situatie in
Veldhoven?
De juridische grondslag staat onder druk omdat door het opleggen van een
zelfbewoningsplicht er een forse beperking van het eigendomsrecht ontstaat.
Immers je mag je woning niet zo maar aan een ander verkopen. Een
zelfbewoningsplicht kan daarom maar voor een beperkt aantal jaren gelden,
bijvoorbeeld vijf jaar. Hierbij moet ook rekening worden houden dat
persoonlijke situaties in die periode kunnen wijzigen, bijvoorbeeld bij verlies
van een baan, een andere baan elders met als gevolg dat men moet verhuizen,
overlijden van een partner, verlies aan inkomen door ontslag en echtscheiding.
Dit maakt een uitgebreide begeleiding en afweging van de handhaving van de
zelfbewoningsplicht noodzakelijk, waarvoor ambtelijke capaciteit beschikbaar
moet zijn.

Wij zijn van mening dat de huidige aanpak van Veldhoven nog voldoende waarborgen
biedt om nieuw gebouwde woningen in Veldhoven bij de juiste doelgroep terecht te
laten komen. Zoals ook aangegeven in onze vorige brief volgen we de ontwikkelingen
op dit onderwerp nauwgezet en zullen bekijken of eventueel nieuw Rijksbeleid
toegepast kan worden in de gemeente Veldhoven.
We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex
secretaris

Marcel Delhez
burgemeester

2Z 2
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Geachte mevrouw Giesbertz, beste Mariëlle,

In uw brief van 14 augustus 2020 heeft u namens D66 Veldhoven vragen gesteld over
de zelfbewoningspiicht voor nieuwbouwwoningen in Veldhoven. U vraagt of we van
mening zijn dat de extreme druk op de woningmarkt in Veldhoven rondom bewoning
van nieuwe woningen zelfbewoning rechtvaardigt. En of we van plan zijn de
mogelijkheden van de invoering van een zelfbewoningspiicht in Veldhoven te
onderzoeken. In deze brief gaan we hier op in.

Maatregel zelfbewoningspiicht
Het college deelt uw mening dat de extreme druk op de woningmarkt afspraken over
de bewoning van nieuwe woningen rechtvaardigt. De gemeente verkoopt dan ook
grond aan ontwikkelende partijen met de afspraak dat, in geval hier koopwoningen
worden gebouwd, deze woningen worden verkocht aan de afgesproken doelgroep voor
zelfbewoning. Dit gebeurt door middel van het vastleggen van de verschillende
categorieën en aantallen te bouwen woningen. De ontwikkelende partij verkoopt deze
woningen rechtstreeks aan de bewoners. Omdat er ook een sterke vraag is naar
(sociale) huurwoningen worden er ook voor deze categorie aantallen opgenomen en
worden er afspraken over gemaakt.
Particuliere bouwkavels worden door de gemeente uitsluitend verkocht aan personen
die de te bouwen woning zelf gaan bewonen en gaan gebruiken als hoofdverblijf.

Maatregel zelfbewoning juridisch lastig
Als de gemeente zelf haar grond verkoopt heeft zij invloed op wie de woningen koopt.
Een algehele maatregel tot zelfbewoningspiicht, dus ook voor nieuwbouw op
particuliere grond of voor bestaande woningen die in particuliere handen zijn, is
juridisch lastig op te leggen en af te dwingen. De meeste gemeenten beperken het
opleggen van een zelfbewoning momenteel bij gemeentelijke grondverkoop, net als
we in Veldhoven doen. Het lijkt ons dan nu ook op dit moment niet wenselijk om dit
verder te onderzoeken. Wel houden we het landelijk beleid in de gaten.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

www.veldhoven.nl

Landelijk beleid
Om kopers te verplichten om zelf in een bestaande woning te gaan wonen, moet de
landelijke wetgeving worden aangepast. De mogelijkheden hiervoor worden op dit
moment onderzocht door de minister. De minister heeft onlangs ook voorgesteld om
de overdrachtsbelasting bij de koop van de woning voor starters (particulieren die een
eerste woning kopen) van 2 naar 00Zo te brengen, terwijl de overdrachtsbelasting voor
beleggers dan weer terug zou gaan van 2 naar 80Zo. Wij volgen deze ontwikkelingen
nauwgezet en zullen bekijken of eventueel nieuw Rijksbeleid toegepast kan worden in
de gemeente Veldhoven.
We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders v^n Veldhoven,

ĵ -cel Delhez
buigemeester

Noud Bex
secretaris
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D66 Veldhoven
Aan:
Datum:
Betreft:

College van B&W van Veldhoven
14 augustus 2020
Artikel 42 vraag over invoering van zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw

Geacht College,
Steeds meer gemeenten voeren een zogeheten zelfbewoningsplicht in voor
nieuwbouwwoningen. De koper wordt hiermee verplicht zelf het huis te gaan bewonen. Het is
dan dus niet langer toegestaan om de woning te kopen en direct weer te verhuren. De
maatregel moet voorkomen dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen en deze tegen
hoge tarieven verhuren. Die constructie is er namelijk mede de oorzaak van dat prijzen van
het schaarse woningaanbod steeds verder oplopen. Dit maakt het kopen van een woning,
voor met name starters, actueel tot een vrijwel onmogelijke zaak.
Op dit moment hebben achttien gemeenten de woonplicht voor nieuwbouw ingevoerd,
variërend van grote steden als Amsterdam, Utrecht en Zwolle tot kleinere gemeenten als
Bernheze, Nuenen en Bergeijk. Ook in Veldhoven zien we kort na de oplevering van
nieuwbouwprojecten soms al meteen de ‘te huur/for rent’ bordjes op de ramen van de
woningen. Enkele maanden geleden nog bij de oplevering van een appartementencomplex
aan de Dorpsstraat.
Deze ontwikkelingen zijn voor D66 Veldhoven de aanleiding om het college van B&W vragen
te stellen over de mogelijkheid om ook in onze gemeente de zelfbewoningsplicht voor
nieuwbouw in te voeren:
1 Is het college van mening dat de extreme druk op de woningmarkt in Veldhoven een
maatregel als de zelfbewoningsplicht rechtvaardigt? En wat zijn de overwegingen die deze
mening onderbouwen.
2 Is het college van plan de mogelijkheden van de invoering van een zelfbewoningsplicht in
Veldhoven te onderzoeken? Indien het antwoord daarop neen is, vragen we graag om een
onderbouwing daarvan. Als het college wel onderzoek doet, is onze vraag wanneer de raad
de resultaten van dat onderzoek kan verwachten.

Met vriendelijke groet,

Fractie D66 Veldhoven,
Marielle Giesbertz

Illlllllllllllllllllllllllllllllĩlllllllllllllllllllllllll

Senioren Veldhoven
p/a mevrouw J.A.M. van Hulst
Broekweg 199
5502 BB VELDHOVEN

datum
bijlage
onderwerp

: 20UIT05065
: NL08BNGH 0285 0087 14
reactie op artikel 42 vraag over openstaande moties
15 september 2020

ons kenmerk

1

IBAIM

Geachte mevrouw Van Hulst, beste Jolanda

Op 20 augustus ontvingen wij uw vragen over de openstaande moties, op basis van de
lijst van openstaande moties van 10 juli 2020. In uw brief vraagt u naar de reden(en)
waarom deze moties nog niet zijn gerealiseerd.
In de bijlage geven wij het antwoord per motie. De naam van de motie geven we
dikgedrukt weer, net als in uw brief. Meteen daaronder geven wij ons antwoord. De
tekst van de motie zelf hebben we weggelaten. Per motie is aangegeven of deze is
afgedaan of dat de uitvoering nog loopt (de motie wordt uitgevoerd).
Uit de lijst komen 16 openstaande moties naar voren. Hiervan zijn er 9 inmiddels
afgedaan/ gerealiseerd. En van de 7 andere moties loopt de uitvoering nog.
Het blijkt dat de lijst van openstaande moties niet actueel is. Dit proces zullen we
verbeteren in overleg met de griffie. Hierop komen we nog terug.
Verder vroeg u in uw brief wanneer het voorstel over de ja-ja sticker naar de raad
wordt gestuurd. In september wordt dit onderwerp in het college behandeld. Daarna
wordt de raadsinformatienota naar de raad verstuurd.

We gaan ervan uit dat we u met deze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex
secretaris

Marcel Delhez
burgemeester

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

BIJLAGE Stand van zaken moties
15 september 2020

SENIOREN VELDHOVEN—20181113—Dubbelbestemming bestemmingsplannen
Wij hebben onze huidige bestemmingsplannen gescand op de mogelijkheden en
onmogelijkheden. Deze scan levert op dat er voor de meest voorkomende
duurzaamheidsmaatregelen geen belemmeringen zijn bij woningen en bedrijven.
Maatregelen die niet direct zijn toegestaan, kunnen in vrijwel alle gevallen met de
flexibiliteitsbepalingen uit de wet alsnog mogelijk worden gemaakt. Ons voorstel is om
de capaciteit die gepaard gaat met zoeken naar mogelijkheden om de plannen nog
flexibeler te maken niet aan te wenden voor de laatste bestemmingsplannen die in
procedure gaan voordat de Omgevingswet in werking treedt. Maar deze capaciteit in
te zetten om te komen tot een goede regeling in het Omgevingsplan.
Deze motie is afgedaan.

VSA—CDA—BPV—Lokaal Liberaal—20181113—Wijkaanpak
Begin 2019 is in het kader van het project 'Verbinding in de basis' gestart met het
opstellen van een plan van aanpak voor het ontwikkelen van een integrale
wijkgerichte werkwijze. Onderdeel van het plan van aanpak is de opstart van twee
pilots in de wijken D'Ekker en Cobbeek. Hier wordt samen met een aantal partijen
(o.a. Cordaad, corporaties, zorginstellingen, gemeente en bewoners) toegewerkt naar
een integraal wijkactieplan. Dit kost de nodige aanlooptijd. Daarnaast is er als gevolg
van personele en maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding om opnieuw onze inzet
op de wijkaanpak vast te stellen. Deze nieuwe inzet en de bevindingen die de pilots
opleveren, vormen de opmaat voor een nader uitvoeringsplan wijkaanpak. De in de
motie genoemde punten zullen daarin worden meegenomen. Daarnaast willen we
hierover goed overleg voeren met vertegenwoordigers van de wijken. Dit overleg is
door omstandigheden nog niet afgerond (vanwege Corona was fysiek vergaderen tot
nu toe onmogelijk en dat werd wel wenselijk geacht). Overigens is er wel al sprake
van beperkte wijkbudgetten, die deels bij Cordaad en deels bij de wijken in eigen
beheer zijn.
Deze motie wordt uitgevoerd.

02072019-AP8-3-D66-Natuurtheater-nabij-Witven
Eerder gedaan onderzoek naar de natuurwaarden in en om theater De Wetering heeft
aan het licht gebracht dat er bijzondere natuur aanwezig is op die plek. Het theater
ligt ook in dat natuurnetwerk. Die conclusie betekent de nodige beperkingen in het
gebruik. Het ontbreken van concrete initiatieven uit de samenleving om er weer
theatervoorstellingen of andere bijeenkomsten te organiseren, is daarnaast een
argument om geen verdere energie te steken in onderzoek naar de mogelijkheden om
het theater opnieuw als theater in gebruik te nemen. De tweede mogelijkheid om het
theater als bijzonder markeerpunt op te nemen in het landschap ten behoeve van de
kunstroute, werken wij in de tweede helft van 2020 verder uit. Eind 2022 dient de
kunstroute gerealiseerd te zijn. Het natuurtheater maakt daar als bijzonder
markeringspunt onderdeel van uit.
Deze motie wordt uitgevoerd.

Motie-17092019-GBV-WD-PvdA-D66-LL-BPV-VSA-CDA-SV Versterkingcentrum-bij- Gebiedsontwikkeling
Het opstarten van het samenspraakproces voor de gebiedsontwikkeling centrum-west
heeft nog niet plaatsgevonden, waardoor de bijbehorende baten en lasten nog niet
inzichtelijk gemaakt konden worden. De voorbereiding van het samenspraakproces
was wel opgestart, maar door recente ontwikkelingen is dit in tijd doorgeschoven. We
zijn dan nu ook bezig om hiervoor een nieuwe planning te maken.
Deze motie wordt uitgevoerd.

BPV, CDA, D66, SV, Lokaal Liberaal-19065-GVVP-Sondervick-29102019
1. Er worden geen grootschalige werkzaamheden gedaan aan de Sondervick, voordat
de aansluiting A67 klaar is. Wanneer er grootschalige werkzaamheden aan de
Sondervick plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend, dit is afhankelijk van de
onderhoudsplanning.
2. Jaarlijks tot tweejaarlijks wordt op diverse locaties het verkeer in beeld gebracht.
Dat doen we ook op locaties bij de aansluiting A67 en op de Sondervick.
3. Als de verkeerstellingen aanleiding geven om de categorisering te wijzigen, zoals
deze in het GVVP opgenomen is, dan zal dit naar voren komen bij de planvorming
voor grootschalige werkzaamheden.
Deze motie wordt uitgevoerd.

D66, CDA, Lokaal Liberaal, VSA, BPV—19089 Samenspraaktraject
Omgevingsvisie —29102019
In de Droomfase van de Omgevingsvisie hebben we jongeren op een apart
participatiespoor betrokken bij de toekomst van Veldhoven. Aan leerlingen van 8-12
jaar en van 12-15 jaar hebben we gevraagd om creatief te dromen over hun favoriete
plekje in Veldhoven, en dit te verbeelden of te vertellen. Aan hen zelf de keuze om dit
via een modern of'traditioneel' medium te doen. Jongeren van 15-35 jaar hebben we
professioneel op straat geïnterviewd met prikkelende vragen en concreet-praktisch
doorvragen. Van deze interviews is een lange en korte film gemaakt. In de volgende
Denkfase hebben we, deels om praktische en corona redenen, gekozen voor een
integrale participatie. De jongeren die in de Droomfase mee hebben gedaan, hebben
we persoonlijk uitgenodigd om mee te doen aan de online bijeenkomst.
Deze motie is afgedaan.

WD, CDA, PvdA—Motie—AB12112019—Vieren 100 jarigen
Er loop nog een onderzoek naar de mogelijkheid om het opknappen van de bank op
het Meiveld in het kader van Veldhoven 100 jaar, te combineren met aandacht voor
Veldhovenaren die 100 jaar worden. Hierover hebben we in 2021 duidelijkheid.
Deze motie wordt uitgevoerd.

GBV, VVD, SV, CDA, D66, BPV-Motie-AB12112019-Meetindicatoren
Begroting—
In de kadernota 2021 is aangegeven dat de financiële positie en de coronaomstandigheden het lastig maken om in de kadernota 2021 concrete beleidsmatige
kaders en doelstellingen (met bijbehorende meetindicatoren) te formuleren voor 2021
en verder. In de begroting 2021 wordt dit opgepakt en besproken met de
auditcommissie op 7 september.

Deze motie wordt uitgevoerd.

CDA, VVD, GBV— Motie—AB12112019—Rol raad gemeenschappelijke
regelingen
Begin 2020 is een coördinatieteam ingesteld. Doel van dit team is de gemeenteraad
beter in positie brengen om regionale samenwerkingsverbanden goed te doorgronden
en hierop tijdig invloed uit te kunnen oefenen.
Daarvoor is het enerzijds nodig om de raad aan de voorkant te informeren over de
stand van zaken bij complexe regionale opgaven. En anderzijds de raad daarbij in de
gelegenheid te stellen om aandachtspunten mee te geven aan de portefeuillehouder
om in de regio te komen tot een optimale oplossing.
In het coördinatieteam worden geen besluiten genomen en het is geen formeel
overleg. Het is een aanvulling op de reguliere vergadermomenten van de raad. Daar
vinden de politieke afwegingen plaats. Het team bestaat uit raadsleden Bolsius en Van
der Velden, burgemeester Delhez, griffier Wasser en een ambtenaar. Vanwege corona
is het team nog niet bij elkaar gekomen.
Deze motie wordt uitgevoerd.

CDA, SV, VSA, D66, BPV, LL-Motie-AB12112019-Afronden IHP voor schooljaar
2020-2021
Op 18 februari 2020 heeft de gemeenteraad over het IHP besloten. Op 28 mei 2020
heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de
urgente voorzieningen uit het IHP in een raadsinformatienota. Deze
raadsinformatienota is op 7 juli behandeld in de gemeenteraad.
Deze motie is afgedaan.

D66, SV, VSA, CDA, BPV, LL, GBV, PvdA-Motie-AB12112019-Diversiteit
openbaar groen
Bij de actualisatie van de beheerplannen wordt het aspect biodiversiteit apart
benoemd. Dit betekent dat bij de uitwerking in de komende járen (zie
meerjarenbegroting 2021) dit een plek krijgt en geleidelijk nog meer uitgevoerd gaat
worden binnen de mogelijkheden. Op dit moment wordt met extensief- en
gedifferentieerd maaien de biodiversiteit vergroot. Daarnaast zijn en worden de zones
met bijen en vlinder mengsels vergroot. In de programmabegroting 2021 is
biodiversiteit als doelstelling en meetindicator opgenomen.
Deze motie is afgedaan.

BPV, D66, CDA, VSA, SV, LL—Motie—AB12112019—Taalniveau communicatie
en informatie in Engels
De gemeenteraad van Veldhoven heeft in november 2019 besloten de Direct Duidelijk
Deal te ondertekenen. De stand van zaken van dit moment:
Wethouder Van den Oever heeft de Direct duidelijk deal voor Veldhoven
ondertekend
Dit is gemeld bij directduidelijk.nl
https://www.directduideliik.nl/nieuws/duideliike-taal-veldhoven
Het plan van aanpak is gemaakt (doelstellingen beleid, aanpak, planning)
Er zijn 12 taalcoaches opgeleid
De rest van de organisatie is gestart met de e-learning Duidelijke taal
Texamen (een digitale duidelijke-taal checker) is beschikbaar voor de hele
organisatie

Op de website wordt een aantal relevante onderwerpen in het Engels beschreven, zie
https://www.veldhoven.nl/enalish/. Daar is voor gekozen uit het oogpunt van
beheersbaarheid en kosten.
Anders dan via de website pagina's in het Engels aan bieden, bestaan er voor
bezoekers mogelijkheden in internetbrowsers om teksten en formulieren online te
vertalen zoals met Google Translate. Deze methode wordt steeds geavanceerder en
maakt het ook mogelijk om elke vreemde taal te kiezen. Door deze techniek neemt de
noodzaak af om zelf actief informatie in aan andere taal aan te bieden.
We bieden (nog) geen formulieren in het Engels aan. Onze digitale dienstverlening
verloopt steeds meer via andere portals bijvoorbeeld via een zaaksysteem. We zijn
dan afhankelijk van andere leveranciers die vertaalde formulieren (nog) niet
aanbieden/ondersteunen. Het brengt dan onevenredig veel kosten met zich mee qua
ontwikkeling en beheer.
Overigens krijgen we te maken met de verordening 'Single Digital Gateway' waarin
verplicht wordt dat we per 1-1-2023 een bepaald aantal onderwerpen en online
transacties in een andere taal aanbieden. We volgen zoveel mogelijk de landelijke
initiatieven om de kosten te beperken.
Deze motie is afgedaan.

Lokaal Liberaal—AB12112019—De Veldhovense kermissen
Er is overleg geweest met de horeca in het kader van het nieuw op te stellen
evenementenbeleid. Dit heeft eind 2019 en begin 2020 plaatsgevonden. Het beleid is
in maart 2020 vastgesteld.
Deze motie is afgedaan.

D66, CDA, BPV, VSA, LL, GBV, PvdA Motie Voorkomen negatieve gevolgen
vuurwerk 18022020
Tijdens de oordeelsvormende raad van 1 september 2020 is de keuzenota behandeld.
Deze motie is afgedaan.

GBV, D66 Motie Trap op-trap af 18022020
De brieven zijn 20 mei verzonden.
Deze motie is afgedaan.

GBV, D66, BPV, PvdA, VSA, SV, LB, CDA Motie Integraal Huisvestingsplan
Scholen 18022020
Het ambitieniveau van het IHP is door de gemeenteraad vastgesteld op 18 februari
2020 met deze motie. Op 21 juli 2020 heeft het college een besluit genomen over de
temporisering van het IHP. De gemeenteraad is dezelfde dag met een
raadsinformatienota door het college geïnformeerd over het financieel resultaat van de
temporisering en het aangepaste tijdpad van het IHP. Het financieel resultaat wordt
verwerkt in de meerjarenbegroting 2021-2024
Deze motie is afgedaan.

SENIOREN VELDHOVEN

Oictiibij, écht bõtrouwt)aar

Artikel 42 brief van SENIOREN VELDHOVEN over niet gerealiseerde moties door het College van de
Gemeente Veldhoven, vanaf 2018.

Veldhoven, 19-08-2020.
Geacht college,
SENIOREN VELDHOVEN heeft op van de lijst van openstaande moties d.d. 10-07-2020 gelezen, dat er een 2 tal
moties die aangenomen zijn in 2018, dat er een 11 tal moties die aangenomen zijn in 2019, dat er een 3 tal
moties die aangenomen zijn in 2020 niet gerealiseerd zijn door het College van de Gemeente Veldhoven, zoals
verwoord in die moties.
Het gaat om de volgende moties van 2018:
-

SENIOREN VELDHOVEN-20181113-Dubbelbestemming bestemmingsplannen
De motie om 'Om bestemmingsplannen vanaf heden zo flexibel mogelijk te maken ten behoeve van
versnelde verduurzaming van Veldhoven en de Raad hierover te informeren uiterlijk in het eerste kwartaal
van 2019'
wordt UNANIEM AANGENOMEN

-

VSA—CDA—BPV—Lokaal LiberaaL20181113-Wijkaanpak
De motie om '1. Om in de eerste helft van 2019 een optimalisering van uitvoeringsplan wijkaanpak met
bewoners en bewonersorganisaties op te stellen en als voorstel aan de raad voor te leggen; 2. In dit plan
op te nemen: « Versterken en behouden van de leefbaarheid van buurten en wijken; « Samenspraak en
samenwerking; « De volgende uitgangspunten: de buurt terug naar de bewoners en de gemeente als
dienstverlenende ondersteuner; » De financiële vertaling van deze wijkaanpak, waarvan een eigen
wijkbudget onderdeel is,'
wordt UNANIEM AANGENOMEN

Het gaat om de volgende moties van 2019:
-

02072019-AP8-3-D66-Natuurtheater-nabij-Witven
De motie om "de mogelijkheden te onderzoeken: - voor het levensvatbaar maken van het natuur theater
De Wetering met partijen die zich in 2006 en 2014 bereid hebben getoond om mee te werken aan het
natuur theater, - en/ of voor het eventueel weer vrijmaken van het natuur theater de Wetering als een
bijzonder markeerpunt in het landschap ten behoeve van de kunstroute"
wordt AANGENOMEN

Motie-17092019-GBV-WD-PvdA-D66-LL-BPV-VSA-CDA-SV Versterking-centrum-bijGebiedsontwikkeling
De motie om "In het
samenspraakproces voor de gebiedsontwikkeling van centrum-west te sturen op een duidelijke aanvulling
en versterking van het centrum van Veldhoven. Daarbij zorg te dragen dat de baten positief zijn en steeds
de baten en lasten die deze ontwikkeling met zich meebrengt voor Veldhoven in het oog te houden en
deze inzichtelijk te maken voor de raad bij de uitwerking van scenario's"
wordt UNANIEM AANGENOMEN

SENIOREN VELDHOVEN

ūitíilĎij. écht ĎBiïotiwóăûr
BPV, CDA, D66, SV, Lokaal LiberaaL19065-GVVP-SondervickJ29102019

De motie om "1. Met de herinrichting van de Sondervick tenminste te wachten totdat de aansluiting van de
A67 gereed is; 2. Te onderzoeken wat de impact van de aansluiting op de A67 is op de verkeersintensiteit
in de Sondervick; 3. De resultaten van dit onderzoek te bespreken met de bewoners van de Sondervick
en, indien van toepassing, de wegcategorisering van de Sondervick te wijzigen"
wordt AANGENOMEN

D66, CDA, Lokaal Liberaal, VSA, BPV-19089 Samenspraaktraject Omgevingsvisie -29102019
De motie om
Werk te maken van het betrekken van de Veldhovense jongeren vanaf 16 jaar in de
komende periode bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie; » Dit op een actieve wijze en aansluitend
bij de belevingswereld en mediagebruik van jongeren;"
wordt AANGENOMEN

VVD, CDA, PvdA—Motie—AB12112019—Vieren 100 jarigen
De motie om "1. Te onderzoeken of deze herinnering vorm gegeven kan worden door de straten in een
van de nieuwbouwwijken te vernoemen naar markante Veldhovenaren uit de 100 jarige geschiedenis van
onze gemeente,"
wordt AANGENOMEN

GBV, VVD, SV, CDA, D66, BPV-Motie-AB12112019-Meetindicatoren Begroting.,
De motie om "1. Met de herinrichting van de Sondervick tenminste te wachten totdat de aansluiting van de
A67 gereed is; 2. Te onderzoeken wat de impact van de aansluiting op de A67 is op de verkeersintensiteit
in de Sondervick; 3. De resultaten van dit onderzoek te bespreken met de bewoners van de Sondervick
en, indien van toepassing, de wegcategorisering van de Sondervick te wijzigen"
wordt AANGENOMEN
CDA, WD, GBV—Motie—AB12112019—Rol raad gemeenschappelijke regelingen
De motie om
In een raadswerkgroep/-commissie, met ambtelijke ondersteuning, aan de slag te gaan,
met als doel de raadsvertegenwoordiging bij raadstafel 21, maar ook bij andere gemeenschappelijke
regelingen, meer vorm en ínhoud te geven
wordt AANGENOMEN

CDA, SV, VSA, D66, BPV, LL-Motie-AB12112019-Afronden IHP voor schooljaar 2020-2021
De motie om
Het IHP en de bijbehorende projectplannen ten aanzien van tenminste Zilverackers, Dick
Bruna en St. Jan Baptist aan de raad aan te bieden in het eerste kwartaal van 2020, zodanig dat
noodvoorzieningen passende oplossingen voor aanvang van schooljaar 2020-2021 gerealiseerd kunnen
zijn."
wordt UNANIEM AANGENOMEN

D66, SV, VSA, CDA, BPV, LL, GBV, PvdA-Motie-AB12112019-Diversiteit openbaar groen
De motie om
De mogelijkheid te onderzoeken om daar waar mogelijk grasvelden om te vormen, te
omlijsten of aan te vullen met begroeiing die afwisselender is en bijdraagt aan de biodiversiteit in de
gemeente; « Dit te doen binnen de mogelijkheden van de financiële kaders;"
wordt UNANIEM AANGENOMEN

SENIOREN VELDHOVEN

Oictiibij, écht bõtrouwt)aar
-

BPV, D66, CDA, VSA, SV, LL-Motie—AB12112019-Taalniveau communicatie en informatie in
Engels
De motie om "In het samenspraakproces voor de gebiedsontwikkeling van centrum-west te sturen op een
De motie om "1. De "Direct Duidelijk-deaľ'te ondertekenen. 2. De afspraken voor een heldere
communicatie van de overheid vast te leggen in beleid; 3. De medewerkers op te leiden om volgens het
direct duidelijk principe te communiceren; 4. Op de Engelse versie van de relevante gemeentelijke website
pagina's en formulieren in het Engels aan te bieden;” wordt
wordt UNANIEM AANGENOMEN

Lokaal Liberaal-AB12112019-De Veldhovense kermissen
Om " in overleg te treden met de horeca-ondernemers rondom de vier Veldhovense kermissen om te
bewerkstelligen dat door zelfwerkzaamheid deze kermissen ! volksfeesten voor Veldhoven behouden
blijven,"
gewijzigd UNANIEM AANGENOMEN

Het gaat om de volgende moties van 2020:
-

D66, CDA, BPV, VSA, LL, GBV, PvdA Motie Voorkomen negatieve gevolgen vuurwerk 18022020
De motie om "1. Een raadsbesluit voor te bereiden bevattende een aantal scenario's ter voorkoming van
ongewenste situaties voor en tijdens de jaarwisseling, waaruit de raad een keuze kan maken; 2. Verzoekt
in die scenario's mee te nemen: evaluatie van de afgelopen jaarwisseling, de haalbaarheid van de
scenario's binnen regionale en nationale kaders, alsmede de mogelijkheid voor burgers om zich betrokken
te voelen bij dit feest, waarbij denkrichtingen kunnen zijn: geheel of gedeeltelijk verbod op het afsteken
van vuurwerk, vuurwerkvrije zones, centrale, decentrale vuurwerkshow of vuurwerkclusters,
mogelijkheden om overlast en oneigenlijk afsteken van (illegaal) vuurwerk te verminderen. 3. het
raadsbesluit voor te leggen aan de Raad uiterlijk voor 1 juni 2020"
wordt AANGENOMEN
(Staat nu op de agenda voor september)

-

GBV, D66 Motie Trap op-trap af 18022020
De motie om "1. Er bij het Rijk op aan te dringen de normeringssystematiek dusdanig aan te passen dat
negatieve bijstellingen van het gemeentefonds gedurende het begrotingsjaar niet meer voorkomen.
Daarmee worden de toch al onder druk staande gemeentefinanciën niet verder belast. 2. Een afschrift van
deze motie naar de VNG, het IPO en het ministerie van Binnenlandse Zaken te sturen"
wordt UNANIEM AANGENOMEN

-

GBV, D66, BPV, PvdA, VSA, SV, LB, CDA Motie Integraal Huisvestingsplan Scholen 18022020
De motie om het raadsbesluit nr. 20.004 als volgt te wijzigen: 1. Het integraal Huisvestingsplan Onderwijs
als toekomstig ambitieniveau onderwijshuisvestingsopgave van Veldhoven vast te stellen. 2. Om urgente
projecten uit het IHP tijdig te realiseren de middelen voor de voorzieningen bij St. Jan Baptist, Zuiderbos
en Zilverackers beschikbaar te stellen. 3. Opnieuw met alle partners over dit IHP het gesprek aan te gaan
om de planning die is opgenomen in het IHP te temporiseren zodanig dat de financiële druk op de
begrotingsjaren 2020-2025 vermindert. 4. Voor 1 september 2020 de gemeenteraad van de uitkomsten
van het gesprek te informeren middels een informatienota met het financieel resultaat en tijdspad en dit
te verwerken in de begroting.
wordt AANGENOMEN

SENIOREN VELDHOVEN

dichtbij, écht betrouwbaar

Wat is de reden of zijn de redenen dat deze openstaande moties niet zijn gerealiseerd door Het College
van de Gemeente Veldhoven.

Tevens hebben wij een vraag over onderstaande motie:
-

GBV, SM, PvdA-AB12112019-Invoeren Ja-Ja Sticker
De motie om "1. Te onderzoeken of de invoering van de ja-ja sticker mogelijk is in Veldhoven en wat
hiervan de gevolgen zijn. 2. Als het onderzoek positief uitvalt dan een communicatieplan maken ter
succesvolle implementatie van het systeem."
wordt AANGENOMEN
De toelichting vanuit het College: B&W-voorstel is 6-5 in college aangehouden. Wordt aangepaste en
opnieuw behandeld en daarna naar de raad gestuurd.

Wanneer wordt het naar de raad gestuurd zoals vermeld bij de toelichting?

Gaarne vernemen wij op korte termijn uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens SENIOREN VELDHOVEN,
Jolanda van Hulst

l/ELDH
SAMEN
ANDRS

College B b W
Postbus 10101
5500 GA Veldhoven.
Veldhoven, 31 augustus 2020

Betreft: Artikel 42 vragen update bestrijding overlast ratten

Geacht college,
Gedurende dit jaar worden er in Veldhoven steeds meer ratten waargenomen. Ratten nemen steeds
meer bezit van de openbare ruimte en ook onze wijken.
Vanuit verschillende Veldhovense wijken wordt er melding gemaakt van overlast door deze
plaagdieren.
VSA heeft tijdens de algemene beschouwingen van 12 November 2019 een motie ingebracht.
Wij hebben toen het college verzocht:
1. Burgers actief te informeren en voorlichten hoe het rattenprobleem te voorkomen en aanpakken
en
2. Op publiek terrein het rattenprobleem zo veel mogelijk onder controle te houden.
Onze motie is toen door alle andere raadsfracties gesteund.
VSA heeft de volgende vragen:
1. Is het college ervan op de hoogte dat er steeds meer ratten in Veldhovense woonwijken worden
waargenomen en onze inwoners hiervan overlast ervaren?
2. Vindt het college ook dat dit een gevaar voor de volksgezondheid kan zijn?
3. Wat heeft het college, als reactie op onze motie, aan actie(s) uitgezet na de begrotingsbehandeling
van 12 November 2019?
4. Hebben deze tot voldoende resultaat geleid of zal er snel 'een tandje extra' moeten worden
bijgezet?
Met belangstelling kijken wij naar uw antwoord uit.

Namens VSA,

Wim Peters

hi nun iiiiiiiiiiii in

VSA
T.a.v. dhr. Wim Peters
Oude Kerkstraat 52
5507 LD VELDHOVEN

datum
bijlage
onderwerp

: 30 september 2020
ons kenmerk
: 20UIT05062
: IBAN
: NL08BNGH 0285 0087 14
: Beantwoording artikel 42 brief inzake bestrijding overlast ratten

Geachte heer Peters, beste Wim,

In uw brief van 31 augustus 2020 heeft u namens VSA het college vragen gesteld over
het bestrijden van rattenoverlast. Aanleiding hiervoor zijn meldingen vanuit
verschillende wijken over de plaagdieren en de motie die uw fractie op 12 november
2019 heeft ingebracht. Hierin is verzocht bewoners actief te informeren en voor te
lichten over hoe het rattenprobleem te voorkomen en aan te pakken en op publiek
terrein zo veel mogelijk onder controle te houden. Uw fractie vraagt of het college op
de hoogte is dat er steeds meer ratten worden waargenomen in woonwijken, dat
inwoners daarvan overlast ervaren en of dit een gevaar voor de volksgezondheid kan
zijn. De fractie vraagt wat het college, als reactie op de motie, na 12 november aan
acties heeft uitgezet en of deze acties geleid hebben tot voldoende resultaat.
In uw brief stelt u ons diverse vragen over de aanpak van de bestrijding van de
rattenoverlast. In deze brief gaan we puntsgewijs in op uw vragen.

1. Is het college ervan op de hoogte dat er steeds meer ratten in Veldhovense
woonwijken worden waargenomen en onze inwoners hiervan overlast
ervaren?
Het is ons bekend dat inwoners rattenoverlast ervaren in Veldhoven. Aan het aantal
geregistreerde meldingen over rattenoverlast zien we echter dat het aantal nagenoeg
gelijk is gebleven ten opzichte van voorgaande jaren.

1e
2e
3e
4e

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal

2017

2018

2019

2020

36
116
64

14

41

61
145
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101
110
67

31
92

20

Aantal meldingen rattenoverlast 2017-2020

2. Vindt het college ook dat dit een gevaar voor de volksgezondheid kan zijn?
Te veel ratten kunnen inderdaad eventueel een gevaar voor de volksgezondheid
betekenen. Dat geldt voor alle gemeenten waar de rat zich manifesteert in de
woonomgeving. Veldhoven is in dit opzicht zeker niet uniek. Daarom steken we ook al
jarenlang energie in het 'beheersbaar' houden en zo goed mogelijk bestrijden van de
ratten populatie.
De gemeente werkt al jarenlang samen met de EWS-groep (voorheen de Plagen
Preventie Dienst) voor de bestrijding van ongedierte in het openbaar gebied. Daaraan

is sinds april 2017 de samenwerking met het KAD (landelijk Kennis- en Adviescentrum
Dierplagen) toegevoegd. Doel van deze samenwerking is om inwoners te
ondersteunen bij het voorkomen en bestrijden van ratten en ander ongedierte in en
om het huis. Inwoners van Veldhoven kunnen bij het KAD terecht met al hun vragen
over het voorkomen en bestrijden van plaagdieren, zoals ratten. En het KAD monitort
meldingen en adviseert ook de gemeente.

3. Wat heeft het college, als reactie op onze motie, aan actie(s) uitgezet na
de begrotingsbehandeling van 12 November 2019?
Het college zet al jaren in op voorkomen en bestrijding van rattenoverlast in de
openbare ruimte, en door voorlichting ook op voorkomen en bestrijding door
eigenaren op particulier terrein. De motie heeft hier extra aandacht voor gevraagd.
Kort na de motie hebben we een artikel in het gemeentenieuws van 8 januari 2020
geplaatst. Op de website hebben we een pagina over rattenoverlast gemaakt. Jaarlijks
(eind september/begin oktober) geven we tips door over winterklaar maken van
woning en tuin. Ook informeren we over het goed aanbieden van afval, met name de
PMD zakken.
We adviseren inwoners om preventie- en bestrijdingsmaatregelen samen met
buurtgenoten te nemen. Want alleen een gezamenlijke aanpak zal effect hebben. Bij
overlast op eigen terrein benaderen wij de eigenaar/bewoner daarom met het verzoek
maatregelen te treffen en verwijzen we naar een gespecialiseerd bedrijf voor
ongediertebestrijding. Als uit de geregistreerde meldingen blijkt dat in een bepaald
gebied grotere concentraties van ratten voorkomen, schakelen we een
preventiespecialist in voor nader onderzoek. Als de bron van overlast in het openbaar
gebied ligt, zetten we op die locatie extra in op bestrijding.
Daarnaast blijven we uiteraard actief in het openbaar gebied, o.a. door het plaatsen
van vangkasten, het snoeien van struiken in gebieden waar overlast wordt gemeld en
andere maatregelen. Wanneer het KAD adviseert om extra in te zetten op
communicatie, doen we dat.

4. Hebben deze tot voldoende resultaat geleid of zal er snel 'een tandje extra'
moeten worden bijgezet?
De gemeente bestrijdt al jaren de ratten in het openbaar gebied (parken, waterlopen,
etc.) en licht inwoners voor over hoe ze ratten kunnen weren en bestrijden. De cijfers
van de afgelopen jaren laten zien dat de rattenpopulatie ongeveer gelijk blijft; de
meldingen laten wel meer spreiding over Veldhoven zien. Omdat we merken dat de
zorg bij inwoners toeneemt, gaan we meer informatie en voorlichting geven. Hierbij
kunt u denken aan gerichte voorlichtingsavonden en frequenter informatie
publiceren/posten in onze eigen communicatiekanalen. Ook willen we persoonlijker en
directer communiceren met inwoners die een melding doen. Daarnaast onderzoeken
we mogelijkheden om inwoners te ondersteunen bij bestrijding op eigen terrein, door
bijvoorbeeld vallen beschikbaar te stellen en ter plekke advies te laten geven.
We zullen niet van de rat afkomen, maar met elkaar kunnen we wel de populatie
onder controle en beheersbaar houden. Dit moeten we samen doen: gemeente,
inwoners/eigenaren en corporaties.
We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex
secretaris

Marcel Delhez
burgemeester

27 2

WE LDH
SAMEN
ANDRS

College B 8c W
Postbus 10101
5500 GA Veldhoven.
Veldhoven, 31 augustus 2020

Betreft: Artikel 42 doodgaan van jonge bomen

Geacht College,
VSA in Veldhoven maakt zich al vanaf haar oprichting sterk voor milieu en groen in onze gemeente.
Het belang van ervan wordt steeds duidelijker, zeker voor wie dit willen zien!! De Nederlandse
zomers worden steeds warmer en droger.
Naar onze mening doet Veldhoven veel te weinig aan vergroening en het onderhoud ervan. Tijdens
vergaderingen, gemeentelijk en ook regionaal, pleit VSA onophoudelijk voor meer bomen. En....wij
blijven dit doen. Kortom er worden te veel mooie oude bomen gekapt en er worden er veel te weinig
terug geplant.
Helaas signaleren we niet alleen een (te) laag aantal nieuwe planten doch tevens zien we dat veel
jonge bomen (de laatste járen aangeplant) sterven.

VSA heeft hierover de volgende vragen:
1.

Gaan deze jonge bomen inderdaad dood ten gevolge van watergebrek? Of zijn ze ziek?

2.

Waarom worden niet alle jonge bomen bewaterd? In woonwijken wordt nieuwe aanplant
wel bewaterd. Waarom gebeurt dit langs de wegen niet/minder?

3.

Wíe is er de eerste járen verantwoordelijk voor deze bomen?

4.

Is er een gemeentelijk plan om jonge aanplant te bewateren?

5.

Gaat de gemeente de dode aanplant vervangen door herplanting? Zo ja, wanneer?

In afwachting op uw antwoord,

Namens VSA,

Wim Peters

hi nun iiiiiiiiiiiiiii

VSA
T.a.v. dhr. Wim Peters
Oude Kerkstraat 52
5507 LD VELDHOVEN

datum
bijlage
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IBAN
: NL08BNGH 0285 0087 14
Beantwoording artikel 42 brief inzake sterfte jonge bomen

Geachte heer Peters, beste Wim,

In uw brief van 31 augustus 2020 heeft u namens VSA het college vragen gesteld over
sterfte van jonge bomen. Aanleiding hiervoor is het feit dat uw fractie van mening is
dat er in Veldhoven veel te weinig aan vergroening wordt gedaan en het onderhoud
daarvan. Uw fractie signaleert een te laag aantal nieuwe planten en een hoge sterfte
van de jonge bomen die de laatste jaren zijn aangeplant. Daarom vraagt u het college
of de jonge bomen sterven door watergebrek of door ziekte, waarom niet alle jonge
bomen worden bewaterd, wie er verantwoordelijk is voor de bomen en of er een plan
is om jonge bomen te bewateren. Tenslotte vraagt uw fractie of de dode aanplant
wordt vervangen en wanneer.
In de afgelopen jaren, vanaf 2018 tot en met 2020, zijn er 840 bomen geplant en zijn
er 400 bomen gerooid, met name in het kader van veiligheid.
De vragen die u gesteld heeft, beantwoorden we hieronder puntsgewijs.

1. Gaan jonge bomen inderdaad dood ten gevolge van watergebrek of zijn ze
ziek?
De jonge bomen zijn niet ziek maar gaan vooral dood door de huidige, extreme
weersomstandigheden of slechte groeiomstandigheden. Bij jonge aanplant wordt altijd
rekening gehouden met een uitval van 100Zo, een landelijk norm. Door een droog
voorjaar en zomer van de afgelopen drie jaar (2018, 2019, 2020) is er meer uitval
dan gebruikelijk. Ondanks de goede nazorg is hierdoor het uitval percentage hoger
dan normaal. Daarnaast moeten we helaas constateren dat een aantal bomen ook
slachtoffer is geworden van vandalisme.

2. Waarom worden niet alle jonge bomen bewaterd? In woonwijken wordt
nieuwe aanplant wel bewaterd. Waarom gebeurt dit langs de wegen
niet/minder?
Bomen worden tot drie jaar van water voorzien, zowel in nieuwe wijken als ook in
bestaande wijken en langs wegen. Oudere bomen zouden uit zichzelf moeten kunnen
leven. Dit jaar is begonnen om op bepaalde locaties vochtmeters te plaatsen zodat
gemonitord kan worden of, en wanneer, een nieuwe boom water nodig heeft

3. Wie is er de eerste jaren verantwoordelijk voor deze bomen?
De gemeente is de verantwoordelijk voor de bomen. Bij enkele projecten is een
aannemer verantwoordelijk voor de aanplant, het water geven en inboet tijdens de
eerste jaren.

4. Is er een gemeentelijk plan om jonge aanplant te bewateren?
Nieuwe aanplant wordt opgenomen in een beheersysteem. Hieruit volgt een lijst met
welke aanplant de eerste 3 jaar bewaterd moet worden, afhankelijk van de
weersomstandigheden.

5. Gaat de gemeente de dode aanplant vervangen door herplanting? Zo ja,
wanneer?
Elk jaar wordt in augustus/september de gehele gemeente nagelopen op afgestorven
bomen/struiken. Deze gegevens worden verzameld op een zogenaamde inboetlijst. Na
bestelling en levering volgt de vervangende aanplant in het plantseizoen tussen 1
november en 1 april. Het kan wel eens voorkomen dat er op een bepaalde locaties al
jaren geen boom wil groeien. Vaak zijn de boven- en/of ondergrondse groeiomstandigheden niet optimaal. Het kan zijn dat deze boom niet meer wordt vervangen
of dat eerst de groeiomstandigheden verbeterd moeten worden.
We gaan er van uit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex
secretaris

Marcel Delhez
burgemeester

27 2
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Fractie Senioren Veldhoven
De heer G.J.F.M. Coppens
Schoot 16
5504 ND VELDHOVEN
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vragen mbt ontwerp Omgevingsvergunning Dorpsstraat 93

Geachte heer Coppens, Beste Gerrit,

In uw brief van 10 september 2020 heeft u namens de Fractie Senioren Veldhoven
vragen gesteld over het ontwerp Omgevingsvergunning Dorpstraat 93-95. U spreekt
uw zorg uit over de schade die geleden is door de verbouwing. Veel waardevolle,
historische elementen zijn hierdoor verloren gegaan.
U wilt graag meer informatie hebben over de volgende punten:

1.
2.

De gang van zaken bij het verlenen van de vergunning voor de
verbouwing en
Hoe de handhaving verliep van de procedures, behorende bij dit
monumentale pand

Op 9 januari 2018 heeft onze toezichthouder een controle uitgevoerd op de Dorpstraat
93-95. Tijdens de controle is gebleken dat er bouw- en sloopwerkzaamheden hebben
plaatsgevonden zonder omgevingsvergunning. De kans dat voor dit soort
sloopwerkzaamheden vergunning wordt verleend is overigens nihil.
Als gevolg hiervan is onmiddellijk gecommuniceerd met zowel de toenmalige eigenaar
als de aannemer, wegens het in strijd handelen met de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en zijn de werkzaamheden stilgelegd.
Er is handhavend opgetreden omdat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het
verbiedt om zonder omgevingsvergunning een rijksmonument te slopen, verstoren,
verplaatsen, in enig opzicht te wijzigen of te herstellen, te gebruiken of laten
gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.
Na de stillegging is het terrein afgesloten met hekwerken. Het is niet toegestaan om
zonder toestemming het perceel of het pand te betreden. Dit ter bescherming van het
monument. Dat is op dit moment nog steeds de situatie.
Gedurende de stillegging is het pand verkocht.
De huidige eigenaar heeft eerst een conceptaanvraag en daarna een
omgevingsvergunning aangevraagd waarbij de overgebleven monumentale aspecten
zo veel mogelijk zijn getracht te behouden. De daarbij aangeleverde gegevens,
Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

waaronder een cultuur historisch onderzoek, zijn bij zowel de Rijksdienst als de
monumentencommissie ter advisering voorgelegd. Op basis van de positieve adviezen
van beide commissies is de ontwerp-omgevingsvergunning volgens de uitgebreide
voorbereidingsprocedure ter inzage gelegd. Hierbij is het voor eenieder mogelijk om
gedurende 6 weken hun zienswijze kenbaar te maken. Op dit moment zijn we de
enige zienswijze die we hebben ontvangen aan het behandelen ter voorbereiding op
het definitieve besluit.
Ondanks de maatregelen die genomen zijn is door onze inspecteur op 9 september jl.
geconstateerd dat het pand onrechtmatig betreden was. Er zijn binnen nog meer
vernielingen aangebracht aan de monumentale onderdelen. Kortom, het pand
verslechtert in rap tempo. Het is dan ook in het belang van het monument dat er zo
snel mogelijk vergunning verleend kan worden.
Na vergunningverlening wordt de verbouw begeleid door een gespecialiseerde
inspecteur in monumentenzorg (ODZOB). Hierdoor kan snel geschakeld worden bij
eventuele noodzakelijke afwijkingen van de verleende vergunning. Zowel eigenaar als
gemeente zijn er mee gediend snel te kunnen beslissen.

3. De stand van zaken m.b.t. het strafrechtelijk onderzoek
Naast de stillegging van de verbouwing (bestuursrecht) is er ook een strafrechtelijke
procedure gestart. Dit proces is geheel in handen van het Openbaar Ministerie (OM).
Op ons verzoek om informatie hebben wij geen reactie ontvangen. Het OM is hiertoe
niet verplicht.
Verder heeft u de volgende (technische) beleidsvragen gesteld:

4. Hoeveel gemeentelijke of rijksmonumenten telt Veldhoven?
Veldhoven telt volgens het Rijksmonumentenregister 33 rijksmonumenten. Hieronder
worden zowel bebouwde als archeologische rijksmonumenten begrepen. Veldhoven
heeft geen gemeentelijke monumenten.

5. Volgens welke procedure wordt controle uitgeoefend op de staat van die
monumenten?
Regulier toezicht vindt plaats door onze toezichthouders en op basis van meldingen of
verzoeken om handhaving van burgers en/of belangenverenigingen. Er vindt geen
specifiek toezicht plaats op monumenten.

6. Krijgen eigenaren enige vorm van begeleiding hoe monumenten in stand te
houden?
Eigenaren kunnen bij de gemeente informeren naar begeleiding voor
onderhoud/restauratie en de mogelijkheid van subsidies c.q. laag rentedragende
leningen. De gemeente kan de expertise van de monumentencommissie inzetten en
heeft een uitgebreid netwerk dat ingezet kan worden.
Tenslotte doet u ons een suggestie. U gaat uit van het feit dat de gemeente en de
ontwikkelaar een anterieure overeenkomst hebben gesloten. Dit is echter niet juist.
Wij zien dan ook geen mogelijkheden om de huidige eigenaar te bewegen om een
bedrag vrij te maken voor Stichting Veldhoven Dorp Historisch Bekeken.
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Wij gaan er van uit dat u met deze brief voldoende antwoord heeft gekregen op uw
vragen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex
secretaris

Marcel Delhez
burgemeester
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Fractie PvdA Veldhoven
T.a.v. de heer F. Hofmeester
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Geachte heer Hofmeester, beste Frans,
In uw brief van 10 september 2020 heeft u namens de PvdA fractie Veldhoven vragen
gesteld over het ontwerp Omgevingsvergunning Dorpstraat 93-95. U spreekt uw zorg
uit over de schade die ontstaan is door de verbouwing. Veel waardevolle, historische
elementen zijn hierdoor verloren gegaan.
U wilt graag meer informatie hebben over de volgende punten:

1. De gang van zaken bij het verlenen van de vergunning voor de
verbouwing en
2. Hoe de handhaving verliep van de procedures, behorende bij dit
monumentale pand
Op 9 januari 2018 heeft onze toezichthouder een controle uitgevoerd op de Dorpstraat
93-95. Tijdens de controle is gebleken dat er bouw- en sloopwerkzaamheden hebben
plaatsgevonden zonder omgevingsvergunning. De kans dat voor dit soort
sloopwerkzaamheden vergunning wordt verleend is overigens nihil.
Als gevolg hiervan is onmiddellijk gecommuniceerd met zowel de toenmalige eigenaar
als de aannemer, wegens het in strijd handelen met de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en zijn de werkzaamheden stilgelegd.
Er is handhavend opgetreden omdat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht het
verbiedt om zonder omgevingsvergunning een rijksmonument te slopen, verstoren,
verplaatsen, in enig opzicht te wijzigen of te herstellen, te gebruiken of laten
gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.
Na de stillegging is het terrein afgesloten met hekwerken. Het is niet toegestaan om
zonder toestemming het perceel of het pand te betreden. Dit ter bescherming van het
monument. Dat is op dit moment nog steeds de situatie.
Gedurende de stillegging is het pand verkocht.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.

De huidige eigenaar heeft eerst een conceptaanvraag en daarna een
omgevingsvergunning aangevraagd waarbij de overgebleven monumentale aspecten
zo veel mogelijk zijn getracht te behouden. De daarbij aangeleverde gegevens,
waaronder een cultuur historisch onderzoek, zijn bij zowel de Rijksdienst als de
monumentencommissie ter advisering voorgelegd. Op basis van de positieve adviezen
van beide commissies is de ontwerp-omgevingsvergunning volgens de uitgebreide
voorbereidingsprocedure ter inzage gelegd. Hierbij is het voor eenieder mogelijk om
gedurende 6 weken hun zienswijze kenbaar te maken. Op dit moment zijn we de
enige zienswijze die we hebben ontvangen aan het behandelen ter voorbereiding op
het definitieve besluit.
Ondanks de maatregelen die genomen zijn is door onze inspecteur op 9 september jl.
geconstateerd dat het pand onrechtmatig betreden was. Er zijn binnen nog meer
vernielingen aangebracht aan de monumentale onderdelen. Kortom, het pand
verslechtert in rap tempo. Het is dan ook in het belang van het monument dat er zo
snel mogelijk vergunning verleend kan worden.
Na vergunningverlening wordt de verbouw begeleid door een gespecialiseerde
inspecteur in monumentenzorg (ODZOB). Hierdoor kan snel geschakeld worden bij
eventuele noodzakelijke afwijkingen van de verleende vergunning. Zowel eigenaar als
gemeente zijn er mee gediend snel te kunnen beslissen.

3. De stand van zaken m.b.t. het strafrechtelijk onderzoek
Naast de stillegging van de verbouwing (bestuursrecht) is er ook een strafrechtelijke
procedure gestart. Dit proces is geheel in handen van het Openbaar Ministerie (OM).
Op ons verzoek om informatie hebben wij geen reactie ontvangen. Het OM is hiertoe
niet verplicht.

Verder heeft u de volgende (technische) beleidsvragen gesteld:

4. Hoeveel gemeentelijke of rijksmonumenten telt Veldhoven?
Veldhoven telt volgens het Rijksmonumentenregister 33 rijksmonumenten. Hieronder
worden zowel bebouwde als archeologische rijksmonumenten begrepen. Veldhoven
heeft geen gemeentelijke monumenten.

5. Volgens welke procedure wordt controle uitgeoefend op de staat van
die monumenten?
Regulier toezicht vindt plaats door onze toezichthouders en op basis van meldingen of
verzoeken om handhaving van burgers en/of belangenverenigingen. Er vindt geen
specifiek toezicht plaats op monumenten.

6. Krijgen eigenaren enige vorm van begeleiding hoe monumenten in
stand te houden?
Eigenaren kunnen bij de gemeente informeren naar begeleiding voor
onderhoud/restauratie en de mogelijkheid van subsidies c.q. laag rentedragende
leningen. De gemeente kan de expertise van de monumentencommissie inzetten en
heeft een uitgebreid netwerk dat ingezet kan worden.
Tenslotte doet u ons een suggestie. U gaat uit van het feit dat de gemeente en de
ontwikkelaar een anterieure overeenkomst hebben gesloten. Dit is echter niet juist.
Wij zien dan ook geen mogelijkheden om de huidige eigenaar te bewegen om een
bedrag vrij te maken voor Stichting Veldhoven Dorp Historisch Bekeken.
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Wij gaan er van uit dat u met deze brief voldoende antwoord heeft gekregen op uw
vragen.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex
secretaris

Marcel Delhez
burgemeester
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Veldhoven, 10 september 2020

Geacht college, geachte portefeuillehouder,
Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken informeerde de ondertekenende fracties
recentelijk over het indienen van een zienswijze op het ontwerp omgevingsvergunning
Dorpstraat 93-95, Oude Pastorie. Wij spreken daarover onze zorg uit. De rapportage van de
stichting is voor ons ook aanleiding om u in deze art.42 brief te vragen naar wat in zaken als
deze het beleid is.
Het heeft er alle schijn van dat het interieur in dit monumentale gebouw ernstig heeft
geleden onder de verbouwing. Veel waardevolle, historische elementen zijn verloren
gegaan. Wij stellen daarom allereerst meer informatie op prijs over:
*

de gang van zaken bij het verlenen van de vergunning voor de verbouwing;

*

hoe de handhaving verliep van de procedures, behorende bij de status van dit
monumentale pand;

*

de stand van zaken m.b.t. het strafrechtelijk onderzoek.

Onze beleidsvragen zijn:
*

Hoeveel gemeentelijke of rijksmonumenten telt Veldhoven.

*

Via welke procedure wordt controle uitgeoefend op de staat van die monumenten?

«

Krijgen eigenaren enige vorm van begeleiding hoe monumenten in stand te houden?

Senioren Veldhoven doet u nog de volgende suggestie. We gaan ervan uit dat gemeente en
ontwikkelaar een anterieure overeenkomst hebben gesloten. Levert deze overeenkomst
niet de mogelijkheid op om een bedrag vrij te maken voor de Stichting Veldhoven-Dorp
Historisch Bekeken7 Dit kan zij besteden aan publiciteit over het pand in de vorm van een
boek, tentoonstelling of anderszins. Zo blijft de herinnering aan de oorspronkelijke pastorie
in leven.
We zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
(w.g.) PvdA Veldhoven, Frans Hofmeester 7 Gerrit Coppens, Senioren Velhoven

♦m
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Adviesnota college
Beantwoorden artikel 42 brief GBV-fractie inzake bemensing
kiosk kinderboerderij De Hazewinkel.
Beslispunten
1. De artikel 42-vragen van de GBV-fractie over de bemensing van de kiosk bij
kinderboerderij De Hazewinkel te beantwoorden met bijgaande conceptbrief.

Inleiding
In 2018 is bij kinderboerderij De Hazewinkel een niet-commerciële
kiosk/toiletvoorziening gerealiseerd. Het feitelijke beheer van deze kleinschalige
voorziening wordt uitgevoerd door Severinus en Cordaad met het accent op
dagbesteding, participatie en ontmoeting. Met Severinus en Cordaad zijn
samenwerkingsafspraken gemaakt over het feitelijk beheer en er is een
gebruikersovereenkomst gesloten.
Als gevolg van Covid-19 en het niet kunnen voldoen aan de richtlijnen van het
kabinet, de RIVM en VNG heeft Severinus tijdelijk het gebruik van de kinderboerderij
als dagbestedingslocatie gestaakt. Severinus heeft hiertoe besloten omdat zij de
veiligheid van haar cliënten op deze dagbestedingslocatie niet kan garanderen. Gevolg
van dit besluit is dat de kiosk enkel nog geopend is op de dagen dat Cordaad deze
bemenst, te weten op woensdagen en in de weekenden.
De GBV-fractie heeft gevraagd in overleg te treden met Severinus om te bekijken wat
de mogelijkheden zijn dat de bemensing van de kiosk op korte termijn wordt hervat.
Tevens heeft zij verzocht of uw college bereid is andere exploitatiemogelijkheden te
onderzoeken wanneer Severinus hiertoe niet in staat lijkt.
Met bijgaande antwoordbrief worden de gestelde vragen beantwoord.

Beoogd effect
De raad in staat stellen zijn kaderstellende en controlerende rol op een goede manier
uit te voeren.

Argumenten
1.1

Een artikel 42 brief moet binnen de behandeltermijn beantwoord worden
door uw college.
De behandeltermijn van een artikel 42 brief is 30 dagen. Bij vaststelling van de
brief in de collegevergadering van 6 oktober kan de brief binnen de gestelde termijn
verzonden worden.
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Kanttekeningen en risico's
Aan dit advies zijn geen kanttekeningen of risico's verbonden.

Financiën
Aan de beantwoording van deze artikel 42 brief zijn geen financiële consequenties
verbonden.

Communicatie en samenspraak
Het besluit publiceren we op de openbare besluitenlijst van het college. De
antwoordbrief gaat via de griffie standaard naar de steller van de vragen en naar de
lokale en regionale media. Daarnaast vindt publicatie plaats op het RIS.

Uitvoering | planning
Na vaststelling door uw college stuurt de griffie de brief naar de GBV-fractie. Het
onderwerp wordt geagendeerd voor de eerst mogelijke raadsvergadering.

Bijlagen
1. Artikel 42 brief GBV-fractie inzake de kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel;
2. Antwoordbrief aan GBV-fractie;
3. Brief Severinus inzake dagbestedingslocatie.
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SEVERINUS
BIJZONDER IN SÁMENLEVEN

Gemeente Veldhoven
Dhr. Marcel Gebbing
Postbus 10101
5500 GA VELDHOVEN

Veldhoven, 17 september 2020
Kenmerk
Betreft

: ZBDvdV/2020.09.17
: Gedeeltelijke herstart dagbesteding

Beste heer Gebbing,
Graag informeren wij u door middel van deze brief over het beleid dat Severinus hanteert conform
de richtlijnen van het kabinet, de RIVM en de VGN. Dit beleid zal de basis vormen voor de
aankomende maanden, waarbij wij u tijdig informeren mochten er veranderingen plaatsvinden.
Vanaf 1 september is een gedeelte van de dagbesteding van start gegaan. Hierbij is sprake van
maatwerk, waarbij het openen van alle dagbestedingslocaties conform de richtlijnen helaas niet
mogelijk is gebleken.
Externe samenwerkingsverbanden
Naar aanleiding van bovenstaande informatie heeft Severinus er helaas toe moeten besluiten, om tot
nader order geen gebruik te maken van dagbestedingsplaats Hazewinkel. Daar het in contact komen
met mensen (lees; Klanten, medewerkers en medecliënten) uit andere huishoudens risico's met zich
mee brengt. Bovendien is het voor onze doelgroep niet mogelijk om de richtlijnen van RIVM te
volgen. Om dit zoveel mogelijk in goede banen te kunnen leiden heeft Severinus ervoor gekozen
waar mogelijk aangepaste dagbestedingsplaatsen aan te bieden.
Samen staan we sterk
We zijn ons ervan bewust dat dit ook voor u helaas grote gevolgen heeft. Uiteraard doen we er alles
aan om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen en zullen we daar waar mogelijk
maatregelen conform de richtlijnen af bouwen. We vragen u dan ook om met ons mee te denken en
vragen u om uw begrip. Severinus volgt de ontwikkelingen op de voet en houdt u uiteraard op de
hoogte bij wijzigingen.
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Stel ze gerust. U kunt uw vraag mailen naar
zorgbureau(5)severinus.nl
Ik wil u vragen bovenstaand indien nodig met uw medewerkers te communiceren.

Platanenlaan 28 I 5507 MD Veldhoven
Postbus 6666 I 5500 MA Veldhoven
E mfo@severinus.nt
I www.severinus.nl

T 040 258 63 11

Veldhoven

Fractie GBV
p/a fractievoorzitter E. van Doren
Neptunus 4
5505 NH VELDHOVEN

Meiveld 1

VERZONDEN - 8 OKI. 2020
datum
uw brief van
bijlage
onderwerp

: 6 oktober 2020
ons kenmerk
: 13 september 2020
uw kenmerk
: 1BAN
art. 42 vragen m.b.t. openingstijden kiosk

5501 KA Veldhoven

: 20UIT05263
:: NL08BNGH 0285 0087 14
bij kinderboerderij De Hazewinkel

poitbuí 10101
5500 CA Veldhoven
E gemeente@veldhoven nl
T 14 040

Geachte heer Van Doren, beste Eric,

In uw brief van 13 september 2020 heeft u namens de GBV-fractie vragen gesteld
over de openingstijden van de kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel. U vraagt ons
om op korte termijn met de Severinus Stichting in overleg te treden, om te bespreken
in hoeverre zij in staat is de bemensing van genoemde kiosk op korte termijn te
hervatten conform de afspraken hierover. Ook vraagt u ons om, als Severinus haar
werkzaamheden niet kan hervatten, aan te geven of wij bereid zijn te onderzoeken of
een andere vorm van exploitatie mogelijk is, om de openstelling van de kiosk weer zo
snel mogelijk op gewenst niveau te krijgen. In deze brief gaan we op de door u
gestelde vragen in.

Hervatten bemensing kiosk door Severinus
Op uw verzoek hebben wij inmiddels gesproken met Severinus over haar inzet bij
kinderboerderij De Hazewinkel. Zowel mondeling als per brief heeft Severinus ons in
reactie hierop laten weten dat haar beleid rondom dagbestedingslocaties in relatie tot
Covid-19 gebaseerd is op de richtlijnen van het kabinet, de RIVM en de VNG. Waar dit
volgens deze richtlijnen mogelijk is, is vanaf 1 september een gedeelte van de
dagbesteding voor haar cliënten weer van start gegaan. Vanwege de veiligheid van
haar cliënten heeft Severinus er echter helaas toe moeten besluiten, om tot nader
order geen gebruik te maken van de dagbestedingsplaats bij kinderboerderij De
Hazewinkel. Het in contact komen met mensen (lees: klanten, medewerkers en
medecliënten) uit andere huishoudens brengt teveel risico's voor haar cliënten met
zich mee. Bovendien is het voor de cliënten van Severinus lastig om de richtlijnen met
betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand adequaat op te volgen. Hoewel
Severinus voorlopig de bemensing van de kiosk niet op kan pakken, verzorgt zij sinds
september wel weer eens per week de bevoorrading van de kiosk en draagt zorg voor
het ophalen van oud papier. In de contacten die met Severinus hebben
plaatsgevonden vraagt zij ons om begrip voor de huidige situatie en heeft toegezegd
ons op de hoogte te houden wanneer er weer wijzigingen in haar beleid mogelijk zijn.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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Onderzoeken andere vormen van exploitatie
In uw brief vraagt u of wij bereid zijn te onderzoeken of een andere vorm van
exploitatie mogelijk is wanneer Severinus niet in staat is om de bemensing van de
kiosk op korte termijn te hervatten. Wij hebben bij de andere samenwerkingspartner
voor dit initiatief, i.c. Cordaad, geïnformeerd of zij mogelijkheden ziet om naast de
woensdagen en weekenden ook op andere dagen de bemensing te verzorgen. Cordaad
heeft ons laten weten dat zij hiertoe op dit moment geen mogelijkheden ziet
aangezien zij hiervoor over onvoldoende vrijwilligers beschikt.
Laten we voorop stellen dat wij net als u het betreuren dat als gevolg van de situatie
met Covid-19 de kiosk bij de kinderboerderij in beperktere mate geopend is. Wij
hopen echter net als iedereen dat dit slechts een tijdelijke situatie betreft. Severinus
heeft nadrukkelijk de intentie om, zodra dit voor haar cliënten mogelijk is, de
Hazewinkel weer op te nemen in het programma van dagbesteding. Gelet hierop
vinden wij het op dit moment niet passend om een onderzoek te starten naar andere
vormen van exploitatie. Wel gaan wij de komende tijd het gesprek aan met Cordaad
om te kijken of zij mogelijkheden ziet om tijdelijk extra vrijwilligers te werven.
Overigens mocht zich tussentijds nog een andere tijdelijke oplossing aandienen die
past binnen de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de huidige kiosk dan gaan
wij deze uiteraard op haalbaarheid onderzoeken.
AA/zľi naan ûp i/a n 11 if- Haf
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Met vriendelijke gröeťj
s'
het college van burgemeester en wethouders van Veld

Marcel Dąlhez
burgemeester

;cretaris

2

I2

UELDH
SAMEN
ANDRS

Aan het College van B&W
van de gemeente Veldhoven
p/a Postbus 10101
5500 GA Veldhoven

Datum: 16 september 2020

Betreft: Artikel 42 vragen over 'onderzoek achteraf afval scheiden'

Geacht college,
VSA heeft op 12 november 2019 aandacht gevraagd voor het achteraf afval scheiden. Wij vroegen in
een motie om te onderzoeken of achteraf scheiden van het Veldhovense afval een effectievere en
een goedkopere manier is om meer schone grondstoffen op te leveren en de resultaten van dit
onderzoek aan de raad te presenteren.
Nu lijkt de vraag van toen, om andere reden ook zeer actueel geworden, namelijk de overlast van
plaagdieren. Ongedierte heeft vrij spel, zeker wanneer de PMD zakken al op de avond voor ophalen
aan straat worden opgehangen/gezet. Dit geeft ongedierte de gelegenheid de zakken en de ínhoud
daarin aan te vreten.
Daarom stelt VSA de volgende vragen aan het college:
1. Wat heeft het college, als reactie op onze motie, aan onderzoeken en of actiefs) uitgezet na de
begrotingsbehandeling van 12 November 2019?
2. Wat is het resultaat van deze onderzoeken en of actiefs)?
Met belangstelling kijken wij naar uw antwoord uit.
Met een vriendelijke groet,
Namens VSA,
Wim Peters.
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Veldhoven

V SA
Heer W. Peters
P/a Oude Kerkstraat 52
5507 LD VELDHOVEN
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5501 KA Veldhoven
postbus 10101
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T 14 040

Geachte heer Peters, beste Wim,

In uw brief van 18 september geeft u namens de VSA aan dat u bij de
begrotingsbehandeling 2020 (12 november 2019) vragen heeft gesteld over het
achteraf scheiden van afval. In een motie heeft u het college verzocht om te
onderzoeken of achteraf scheiden van het Veldhovense afval een effectievere en een
goedkopere manier is om meer schone grondstoffen op te leveren en de resultaten
van dit onderzoek aan de raad te presenteren. U geeft aan dat de vraag zeer actueel
is geworden om een andere reden, namelijk de overlast van plaagdieren door het te
vroeg aan straat hangen van zakken voor Plastic-, Metaal- en drankverpakkingen
(PMD). In deze brief gaan we op uw vragen in.

1. Wat heeft het college, als reactie op onze motie, aan onderzoeken en of
actie(s) uitgezet na de begrotingsbehandeling van 12 november 2019?
Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar de meest geschikte PMD-inzamelmethode
voor Veldhoven. Dit onderzoek is gebruikt om een besluit te nemen over bron- of
nascheiding. Ons college heeft op 11 februari 2020 besloten om de inzameling van
PMD voort te zetten op basis van bronscheiding. Wel is in februari afgesproken om
nader onderzoek te doen naar nascheiding van PMD bij hoogbouw zodra de
vergoeding voor PMD bij nascheiding bekend is. Over dit besluit bent u geïnformeerd
in de raadsinformatienota 20bs0005 (publicatie in RIS 13 februari), waarbij het
onderzoek als bijlage is meegestuurd.

2.

Wat is het resultaat van deze onderzoeken en of actie(s)?

Op basis van het bij vraag 1 genoemde onderzoek hebben wij op 11 februari besloten
om PMD aan de bron te blijven scheiden. De reden is dat een hoog hergebruik van
verpakkingsafval beter is te bereiken met bronscheiding dan met nascheiding. En
bronscheiding zorgt voor bewuster gedrag van consumenten op het gebied van afval
(PMD, maar ook stromen als textiel, glas en papier).

Overlast plaagdieren
In uw brief spreekt u over 'de overlast van plaagdieren door het te vroeg aan straat
hangen van zakken voor Plastic-, Metaal- en drankverpakkingen (PMD)'. Dit verband is
voor ons op dit moment niet feítelijk hard te maken. Het heeft wel onze aandacht in
de context van rattenoverlast in de wijken.
Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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Informatie afvalbeleid
Op 13 oktober is een beeldvormende raadsvergadering gepland over afval. Hierin
wordt een evaluatie van het afvalbeleid gepresenteerd en worden scenario's
aangegeven om tot verdere reductie te komen van het restafval richting de
doelstelling van 30 kilo restafval per inwoner per jaar in 2025.
Wij gaan er vanuit dat we u met onze reactie voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex
Secretaris

Marcel Delhez
burgemeester
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Geacht college en gemeenteraad
Ik maak me erge zorgen over alle plannen die genoemd zijn in het stuk
Omgevingsvisie Gemeente Veldhoven agendapunt 8.01 van deze vergadering.
Waarom? Dat is gebaseerd op een recente ervaring.
Een ervaring die me ook echt en erg diep raakte en die ik met u wil delen.
Als buurtbewoner, betrokken en belanghebbend bij de ontwikkelingen van het plan
Bossebaan I Burgemeester van Hoofflaan, stonden we met heliumballonnen op de
hoek bij de voormalige RABO bank om zo aan de buurtgenoten en omwonenden
tenminste enig idee te geven hoe hoog 38 meter wel niet is.
Mensen kunnen zich daar namelijk moeilijk een voorstelling van maken.
Ook niet wat daarvan de feitelijke impact is in de buurt en omgeving.
We troffen toen een aantal burgers, bewoners en inwoners van Veldhoven, die
langskwamen en zich met ons reële zorgen maakten over deze ontwikkeling.
Wat me toen trof en erg raakte waren de opmerkingen van veel mensen die
stopten en of kwamen kijken en na onze uitleg reageerden met de woorden, en
schrikt u niet :
"stopt er maar mee jongens want bij de gemeente doen toch wat ze willen"
"succes hoor, maar veul kans hedde nie"
"sterkte met oe plan, ziet er goed uit maar de haalde toch nie", kek maar naar het
Slot en de friettenten in Zeelst"
Inmiddels kan ik daar ook de "nieuwe naam" voor het zwembad nog aan
toevoegen.
De vragen die daarna bij me opkwamen waren:
Heeft het College werkelijk de Veldhovenaren uit het oog verloren?
Is de gehele gemeenteraad vanuit hun controlerende taak en als gekozen
volksvertegenwoordigers het contact met de inwoners echt kwijt geraakt?
Of gaan partijpolitieke belangen werkelijk boven de belangen van de burgers, de
inwoners van Veldhoven?
U begrijpt dat dit me raakte vooral omdat inwoners van Veldhoven spontaan de
eerder genoemde uitspraken deden.
Is dit het resultaat met wat men steeds bedoelt als het gaat om participatie en
betrokkenheid van de burger?

Jan de Bonth.V2

Ik schrok ervan.
Voor mij reden te meer voor me om eens extra naar de stukken Omgevingsvisie
Gemeente Veldhoven te kijken.
Wat dan meteen opvalt in de Adviesnota onder het hoofdstuk KANTTEKENING en
RISICO'S is de opmerking:
"Opkomst en vertegenwoordiging bijeenkomsten kan beter. "
"Het bleek lastig om ook een brede groep (alle leeftijdscategorieën bijvoorbeeld)
enthousiast te krijgen".
Voor mij is dat geen wonder meer als je dat vergelijkt met de eerdere reacties en
kennelijk de ervaring van velen.
Daarna heb ik ook het stuk "Notitie Strategische Keuzes Omgevingsvisie Gemeente
Veldhoven" op deze punten nagelezen.
Gekeken hoe en op welke manier daarin aan participatie en betrokkenheid van de
burger op voorhand al aandacht wordt gegeven.
Wat schetst dan mijn verbazing dat ik in dit stuk en alléén op bladzijde 5 onderaan
en als enige keer lees en ik citeer:
"Dit om overlast voor de buurt te voorkomen"
Waarom alleen hier dit aangegeven. Deze zin zou in elk hoofdstuk van dit
document moeten voorkomen of tenminste er onmiddellijk aan toegevoegd moeten
worden.
Deze tekst zou zelfs groot aan de muur moeten hangen om u als college en als
gemeenteraad aan deze tekst te herinneren als er besluiten genomen moeten
worden.
U, met de ultieme zorg voor de buurt waar de mensen wonen en waar zich het
dagelijkse leven afspeelt.
Ook dé plek waar de politiek en de lokale politieke verantwoordelijkheden en
volksvertegenwoordiging elkaar heel

dicht en

intensief raken.

De buurt is ook de plaats waar uiteindelijk beoordeeld wordt en uitgesproken
hoe "GOED" u het doet en dat is niet in het gemeentehuis.

Jan de Bonth.V2

In kwaliteitsland gebruikt men steeds drie stellingen:
-

Zeggen watje doet, doen watje zegt en toon dat aan.

Zeggen watje doet, dat is deze visie. Een prachtig stuk proza met veel aannames,
veronderstellingen en plannen.
Terecht: het is een visie, een vooruitblik.
Maar doen watje zegt is twee. Dat is een andere grote uitdaging.
Een als derde en laatste toon dat dan ook aan.
Dat is waar ik het college en de gemeenteraad aan houd en aan wíl houden.
Neem in de toekomst bij het tot stand komen van al deze mooie toekomstige
plannen de burgers echt serieus: laat ze echt meedenken en laat het niet bij loze
beloftes.
Dan kan ook ínhoud gegeven worden aan de tekst die ik las en die u beslist zult
herkennen en die ik deels citeer:

Daar waar het stropt of het niet lukt, mag iedereen van ons helderheid en
transparantie verwachten. Een uitleg waarom de dingen lopen zoals ze lopen. We
hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar willen uiteindelijk allemaal
verder met Veldhoven! Dat vraagt om openheid, vertrouwen en respect.
De tekst eindigt: ...en zo te starten aan deze nieuwe raadsperiode voor een stabiel

en sterk Veldhoven.
Tenslotte en ter afsluiting.
Op bladzijde 3 bovenaan in de Notitie Strategische Keuzes wordt de term
"stoppende boeren", gebruikt. Ik heb er even over na moeten denken wat
"stoppende boeren" zijn.
Als u daarmee bedoelt "agrarische ondernemers die hun bedrijf beëindigen" dan
zou ik dat in de tekst aanpassen.
En dan meteen bij ieder hoofdstuk in hetzelfde document de tekst "Om overlast in
de buurt te voorkomen" toevoegen.
Op die manier kunt u daadwerkelijk gaan "doen" en ínhoud gaan geven aan
participatie en betrokkenheid in het belang van ons allen in de gemeente
Veldhoven.
Ik blijf dit volgen.
Ik dank u voor de aandacht en wens u succes met uw verdere beraadslagingen.

Jan de Bonth.V2
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Veldhoven
AANMELDINGEN SPREEKRECHT

BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 27 oktober 2020
8.01

Vaststellen Notitie Strategische keuzes Omgevingsvisie

De heer Jan de Bonth
Jan.de.bonth@Dlanet.nl

De heer Joep Roijers
www.BosseTorenVanDeBaan.iouwweb.com íen email adres
BosseTorenVanDeBaan@amail.com):

Spreekrecht Gemeenteraadsvergadering van de gemeente Veldhoven - 27 Oktober 2020
Betreft: Agendapunt 8.01 Vaststellen Notitie Strategische keuzes Omgevingsvisie
Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Beste gemeenteraad van de gemeente Veldhoven,
Gedreven door de ervaringen omtrent het inbreidingsproject Bossebaan — Burgemeester van Hoofflaan,
wil ik helpen om dit complexe onderwerp inbreiding 8t hoogbouw als onderdeel van "Vaststellen notities
strategische keuzes Omgevingsvisie" een stevigere en transparantere basis te geven (zowel inhoudelijk
als procesmatig).
Daarvoor wil ik eerst teruggaan naar het document "Inbreidingsvisie, Beleid Inbreidingslocaties
Veldhoven" van 29 November 2016

mistelling - pagina 2):

De gemeente Veldhoven wil een ruimtelijk beleid voeren dat er oo gericht is om de leefbaarheid
te ondersteunen, de ruimtelijke kwaliteit te stimuleren en impulsen te geven aan een kwalitatief
hoogwaardige, duurzame en levensloopbestendige gemeente. Inbreiding kan hieraan bijdragen,
maar moet niet ten koste gaan Van de ruimtelijke kwaliteit van de buurten en wijken en dient
juist een toevoeging te zijn aan de kwaliteit van de bestaande wijken. De bestaande wijken zijn
niet enkel gebaat bij verdichting. Het streven van de gemeente is om aantrekkelijke groene
woonwijken te realiseren. Deze inbreidingsvisie geeft de kaders weer waarbij inbreiding op een
verantwoorde manier kan plaatsvinden.
Wat ook beknopt is bevestigd in de adviesnota "Vaststellen werkwijze beoordelen verzoeken
hoogbouw" van 2 Juli 2019 (zie 1.3. Niet vastleggen van hoogtematen is geen vrijbrief voor hoog
bouwen - pagina 3):
Het niet vastleggen van hoogtematen betekent zeker niet dat er sprake is van een 'vrijbrief‘ voor
hoger bouwen. Hoogbouw is nooit een doel op zich, maar een middel om op een goede manier
om te gaan met de beschikbare ruimte in Veldhoven. Hierbij dient altijd een bijdrage te worden
geleverd aan het behoud of versterking van de ruimtelijke kwaliteit, het verwezenlijken van de
duurzaamheidsambities en het dient passend te zijn bij de vraag vanuit de markt. Het gaat om
de juiste keuzes maken: niet de hoogte op zich, maar het aanbieden van woningen Z
voorzieningen die aansluiten bij de vraag en de demografische ontwikkelingen, waarbij de
ruimtelijke kwaliteit en omgeving centraal staat.
Omdat hoger bouwen beeldbepalend kan zijn, is afstemming met en inpassing in de omgeving
van groot belang. Hoger bouwen moet passen in de (directe) omgeving, waarbij de leefbaarheid
en kwaliteit voor de toekomstige bewoners en omwonenden leidend is. Ontwikkelingen worden
dus bezien vanuit een kwalitatief en toekomstgericht perspectief. We leveren maatwerk en
bieden mogelijkheden, maar wel op een verantwoorde manier.
In zowel "Notitie Strategische keuzes Omgevingsvisie" als het ontwerpbestemmingsplan voor de
inbreidingslocatie Bossebaan — Burgemeester van Hoofflaan wordt niet verwezen naar deze
Inbreidingsvisie en ook niet naar de Werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw...
Voordat er door het college en/of de raad besluiten met grote gevolgen genomen kunnen worden, moet
eerst de evaluatie van deze Inbreidingsvisie door de raad bekeken worden

fvaluatie
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Voorliggende inbreidingsvisie wordt twee iaar na vaststelling geëvalueerd. In dit kader wordt
onder andere geïnventariseerd hoeveel principeverzoeken zijn ingediend, afgewezen en
ingestemd. Ook wordt geëvalueerd of de invullingen van de locaties ook daadwerkelijk hebben
geleid tot een bijdrage aan de maatschappelijke belangen, waar de visie eventueel te
belemmerend ofte flexibel werkt en op welke aspecten de visie moet worden aangepast.
Hoe zijn we hier terecht gekomen? Wat speelt er onder de burgers? En wat kan er aan gedaan
worden?
De vorige coalitie heeft in 2014 de Veldhovense schaal qua woningbouw geïntroduceerd:
Geen hoogbouw in de oude dorpskernen;
Hoogbouw in centrum toegestaan, nooit hoger de huidige Repelflat;
Hoogbouw in het aangrenzende gebied direct rond het centrum: maximaal 7 bouwlagen,
De Inbreidingsvisie is ook redelijk duidelijk {zie 5. Wanneer principemedewerking? - pagina 5 - 6):
Passend binnen de omgeving
Passend binnen de omgeving wil zeggen dat er sprake is van een ruimtelijke
kwaliteitsverbetering, volgend uit:
»

een goede en verantwoorde aansluiting met de directe omgeving van de locatie: er is een
logische aansluiting op de bestaande stedenbouwkundige structuur en de invulling voegt
zich op een verantwoorde manier in samenhang

«

en harmonie met de omgeving;

»

de nieuwe bebouwing wordt als logisch beschouwd;

»

het initiatief voegt iets toe aan de ruimtelijke situatie.

Passende groene invulling:
Het hebben van groen in de bebouwde omgeving is van belang voor de kwaliteit en leefbaarheid
van het gebied. Door goede invullingen van inbreidingslocaties kunnen robuuste verbindingen
worden gerealiseerd, kan biodiversiteit worden vergroot en kan water beter worden geborgd. In
het verleden is te vaak medewerking verleend aan inbreidingsverzoeken zonder ook de groene
inpassing/invulling een volwaardige plaatste geven in de ontwikkeling. Deze was meestal
onderbelicht of was het sluitstuk op de inbreiding. Het dichtslibben van Veldhoven door de
inbreidingslocaties met name te vullen met bebouwing, zonder oog te hebben voor een goede
groene invulling, willen we zoveel mogelijk voorkomen.
Vandaar dat ook de groene invulling duidelijk terug dient te komen in de initiatieven. Hierbij
hebben de wat grotere inbreidingslocaties meer mogelijkheden voor een groene invulling, maar
is deze ook noodzakelijker. Per locatie dient een duidelijke afweging plaats te vinden in hoeverre
een groene invulling plaats kan vinden, op welke manier en met welke grootte.
Opmerking: Voorliggende wijze van principeverzoeken om inbreiding beoordelen is het
uitgangspunt. Om maatwerk te kunnen leveren, kunnen er omstandigheden voordoen om toch
af te wijken van de Inbreidingsvisie. Hier dient een goed gemotiveerd collegebesluit aan ten
grondslag liggen.
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Dan hebben we als basis voor de aankomende Omgevingsvisie (naast inbreiding en hoogbouw specifieke
documenten) ook nog het Ambitiedocument "Samen voor ruimtelijke kwaliteit"
*

.

Ja, dat document met dat raketje en de 5 ruimtemissies, "dereguleren en loslaten" en met dat door
de gehele raad en uiteindelijke ook de verantwoordelijke wethouder gesteunde Amendement over
Duurzaamheid, waarvan het communicatieplan jammer genoeg nog steeds niet beschikbaar is.

*

Nee, niks over inbreiding en hoogbouw, alleen hele mooie woorden over stedelijke structuur:
Het stedelijk gebied wordt in deze agenda benoemd als een 'city of villages'. Een stad die van
oudsher is samengesteld uit dorpen. Deze dorpen zijn in het hele stedelijk gebied nog
herkenbaar en geven extra kwaliteit aan de stad.
De meest stedeliike plekken moeten daarbii over kwaliteiten van 'internationale allure
beschikken.

En dan de notitie Strategische keuzes Omgevingsvisie zelf

,

ook deze is heel beknopt als het gaat over bouwhoogte:
De mogelijkheden voor windmolens in Veldhoven zijn relatief klein vanwege de beperkingen die
Eindhoven Airport stelt aan de bouwhoogte van gebouwen en inrichtingen. Dit maakt dat
windmolens alleen in het gebied dat grenst aan de gemeente Waalre op voorhand niet
uitgesloten zijn. Er zal onderzocht worden of en zo ja onder welke voorwaarden windmolens in
dit gebied daadwerkelijk mogelijk zijn. Ook is kleinschalige opwek van windenergie - bijvoorbeeld
op daken van grote panden - een optie.
*

Er is deze keer wel een heel hoofdstuk over Duurzaamheid, maar niets over milieuhinder (geur,
geluid, fijnstof, licht) in en direct rond het centrum
en gezonde leefomgeving - pagi ia S

1

i aan een duurzame

12).

Ondanks overduidelijke terugkoppeling van direct omwonenden
ontwerpbestemmlngsplan en ook het artikel op de voorpagina van het Veldhovens Weekblad van 2
, komt dit college toch met een muziekschool omarmend plan voor hoogbouw met
12.5 verdiepingen tot maximaal 38 meter hoog in een parkachtige omgeving.

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid, 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid, 6.2.1 Participatie
De kritische opmerkingen uit de bum t ginaen met name over de bouwhoogte van gebouw D. Een
aontũl omwonenden maakt zich zorgen over de Inkijk m de tuin en de bezonnlng van de tuin (en
woning).
6 etages hoog
Veldhoven — Een enquête onder omwonenden over de 4 te bouwen woontorens op de hoek
Burgemeester von Hooffiaon en de Bossebaan geeft aan aat

van hen niet wil dot deze hoger

dan 6 verdiepingen worden. Dot Is een groot verschil met de plannen, waarbij 1 von de 4
woontorens zelfs 12 etages telt. Het bestemmingsplan ligt nog tot donderdag 24 september ter
inzage bij de gemeente.
Burgers voelen zich totaal niet gehoord door de gemeente, we moeten vechten tegen zowel de
gemeente als initiatiefnemer en ontwikkelaar

tezamen het projectteam), terwijl het anders hoort en

elders ook anders blijkt te kunnen, wat ook zal moeten blijken uit de evaluatie van de Inbreidingsvisie.
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Tot slot heb ik vijf vragen.
Erkennen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders dat:
1.
2.

Leefbaarheid en kwaliteit voor de toekomstige bewoners en omwonenden leidend is?
Leefbaarheid en duurzaamheid niet mogen lijden onder belangen van initiatiefnemer(s) I
ontwikkelaar(s) (om dit goed te kunnen borgen zijn normen en/of nulmetingen noodzakelijk)?

3.

Van eventuele hoogbouw iets meer mag worden verwacht (en geen overlast voor omwonenden)?
Zorgvuldig vormgegeven bebouwing met een aantrekkelijke plint {begane grondlaag) met
functies die een bijdrage leveren aan de levendigheid vnn de as en met extra aanaachl voor
cultuurbeleving.
(Zie Ruimtelijke Structuurvisie Duiven kiezen voor kwaliteit van 24 Maart 2009 - pagina 54)

4.

Er door de gemeente ook gekeken moet worden naar het mijden van doorgaand verkeer in het
centrum (en daarmee beperken van milieuhinder en tevens meer ruimte te creëren voor fietsers en
voetgangers en/of openbaargroen)?
terugdrínyen van de dominante rol von bet autoverkeer en extra ruimte voor openbaar vervoer
(HOV) en langzaam verkeer;
(Zie Ruimtelijke Structuurvisie Duiven kiezen voor kwaliteit van 24 Maart 2009 - pagina 54)

5.

De gemeente de regie ten opzichte van haar burgers niet uit handen mag geven aan bijvoorbeeld
SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven) f MRE (Metropool Regio Eindhoven) en/of initiatiefnemer(s) Į
ontwikkelaar(s) (inclusief het aantal te realiseren woningen per locatie)?

Met vriendelijke groet en hoop op een constructieve discussie en mooie toekomst voor ons Veldhoven,

Nieuwe invullingen moeten zich voegen in bet patroon van woningen met overwegend twee bouwlagen
en een kap op middelgrote percelen, met veelal ruime voortuinen. Incidenteel is iets hogere bebouwing
toegestoon, mits passend in de omgeving en zorgvuldig vormgegeven įkwalitatieve toevoeging).
(Zie Ruimtelijke Structuurvisie Durven kiezen vooi kwaliteit van 24 Maart 2009 -pagina 40)

PS: Op www.BosseTorenVanDeBaan.iouwweb.nl kunt u meer informatie van onze werkgroep vinden.

Bijlagen:
-

Eindhoven wil hoogbouw van hoge kwaliteit (Eindhovens Dagblad - 1 Sept 2020);

-

Onderzoek toont aan: autoluwe binnenstad voorwaarde voor hoogbouw Eindhoven (Eindhovens

-

Strategische keuzes Omgevingsvisie, inclusief Inbreiding 8t Hoogbouw: Goed of Fout;

Dagblad — 3 Sept 2020);
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Eindhoven wil hoogbouw van hoge
kwaliteit
EINDHOVEN - Hoogbouw In de binnenstad van Eindhoven Is broodnodig, om
voldoende woningen te bouwen, om de winkels, horeca en voorzieningen In het
centrum In stand to houden. Maar de gemeente wil wel hoge eisen stellen aan de
kwaliteit van de woontorens en hun omgeving. Zo moet er zeker plaats zijn voor
betaalbare woningen en veel groen.

Ubch«l ttwmwm 014SĴ0, 10 JO

Bron EO

Onderzoek toont aan: autoluwe
binnenstad voorwaarde voor
hoogbouw Eindhoven
UPDATE

EINDHOVEN » Binnen de Ring In Eindhoven Is plaats voor maximaal

21.000 woningen Maar voorwaarde Is wel dat het gebied autoluw wordt, zonder
doorgaand verkeer. Anders loopt het verkeer In de stad helemaal vast. de hele dag
Ook meer groen en water zijn nodig om de leefbaarheid van een hoog bouwcentrum
te garanderen.

Mrchel Thoevwor» OV0B2O. 07 50

UiWtupOnt» MM

Bron CD
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1. Kleur van woning moet passen bij de woningen in
de omgeving
(Bron: Wethouder Ad van den Oever, 23 April 2019);
2. In een parkachtige omgeving niet zo hoog bouwen
zodat vanaf balkons over de bomen in de achtertuin
van omwonenden gekeken kan worden
(Bron: Werkgroep BosseTorenVanDeBaan, 27
Oktober 2020);
3. Hoogbouw met aantrekkelijke plint (begane
grondlaag) met functies die een bijdrage leveren
aan de levendigheid van de Stedelijk As
(Bron: Ruimtelijke StructuurVisie Durven kiezen voor
kwaliteit, 2009);
4. Zo min mogelijk parkeren in de openbare ruimte om
de groene uitstraling te kunnen waarborgen
(Bron: Advies van SGE aan projectteam Bossebaan,
18 maart 2020);
5. Terugdringen van de dominante rol van het
autoverkeer en extra ruimte voor openbaar vervoer
(HOV) en langzaam
(Bron: Ruimtelijke StructuurVisie Durven kiezen voor
kwaliteit, 2009);

^ļggri
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Technische vragen GBV inzake Notitie Strategische keuze
Omgevingsvisie
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering 27 oktober 2020
Agendapunt 8.01: Vaststellen Notitie Strategische keuzes Omgevingsvisie

Naar aanleiding van de voorliggende notitie strategische keuzes omgevingsvisie nog de
volgende vragen:
Met betrekking tot grootschalige windenergie was in het concept opgenomen:
Het Dommeldal is de enige plek waar grootschalig windenergie kan worden opgewekt,
hier moet nog een keuze over worden gemaakt.
In de vast te stellen notitie is opgenomen:
.... tegelijkertijd is dit ook de enige plek in Veldhoven waar windenergie kan worden
opgewekt. Over de gewenste uitwerking moet nog een keuze worden gemaakt.
1.

Dient bovenstaande gelezen te worden dat de keuze voor grootschalige windenergie
gemaakt (definitief) is en dat nu alleen nog de keuze voorligt m.b.t. de uitwerking of
wordt het verkeerd begrepen?

Antwoord:
Nee, het enige wat wordt aangegeven is dat, als de gemeente Veldhoven kiest voor
grootschalige windenergie, dit - op basis van onze kennis over de diverse
belemmeringen - enkel op deze plek gerealiseerd kan worden. Hiermee is dus nog geen
keuze gemaakt. Bovenstaande passage is daarmee vooral relevant om aan te geven dat
we in de andere delen van Veldhoven geen rekening hoeven te houden met een
mogelijke ruimteclaim ten behoeve van grootschalige windenergie.
2.

Verder zijn er verschillende thema's nog niet benoemd bijvoorbeeld anders insteken
van de regierol, grondbeleid, jeugd en onderwijs. Komen die in de uiteindelijke
omgevingsvisie nog aan bod?

Antwoord:
In de volgende fase van het proces van de Omgevingsvisie, de Doenfase, gaan we de rol
en de mate van sturing van de gemeente bepalen. Dit zal in de ontwerp-Omgevingsvisie
opgenomen worden. Overige onderwerpen die niet direct bepalend zijn voor de manier
waarop we omgaan met onze fysieke leefomgeving, zijn hier verder niet in uitgewerkt.
Overigens zijn de ambities voor bijvoorbeeld het onderwijs al vastgelegd in het recent
vastgestelde IHP. Deze blijft gewoon van kracht. Hoe de stukken zich tot elkaar
verhouden zal in de uiteindelijke ontwerp-Omgevingsvisie benoemd worden.

♦m
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8.1

A. van den Oever

Adviesnota raad
Vaststellen Notitie Strategische keuzes Omgevingsvisie
Beslispunten
1. De Notitie Strategische keuzes Omgevingsvisie vast te stellen.

Inleiding
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Eén van de kerninstrumenten
van deze nieuwe wet is de Omgevingsvisie. Deze Omgevingsvisie is een (verplicht
door uw gemeenteraad vast te stellen) integrale visie voor het gehele grondgebied
van Veldhoven waarin we de ambities en doelen voor de fysieke leefomgeving voor de
lange termijn vastleggen.
Voor het proces van de Omgevingsvisie heeft uw raad in de vergadering van 29
oktober 2019 een Samenspraaktraject vastgesteld. Hierin zijn vier fasen
onderscheiden: dromen, denken, durven en doen.
In de Droomfase is het bestaand beleid geïnventariseerd, zijn de trends en
ontwikkelingen in beeld gebracht en hebben we met de jeugd, de bewoners,
ondernemers, betrokkenen, maatschappelijke organisaties en uw raad gedroomd over
de toekomst van Veldhoven. De opgeleverde documenten hebben wij via een
raadsinformatienota aan uw raad toegezonden.
Aan de hand van de geïnventariseerde trends, ontwikkelingen, dromen en ambities en
de opgehaalde informatie in de diverse bijeenkomsten zijn in de Denkfase drie
kernopgaven geformuleerd:
1. Investeren in stedelijke en dorpse kwaliteiten;
2. Verder bouwen aan de innovatieve en bereikbare maakstad;
3. Werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving.
Deze opgaven zijn omschreven in de Notitie Kernopgaven en eind juli aan uw raad via
een informatienota toegezonden.
Voor de Durffase is uw raad uitgenodigd voor een bijeenkomst op 27 augustus waarbij
we in gesprek zijn gegaan over de opgestelde concept-Notitie Strategische keuzes
Omgevingsvisie. De volgende stap is de vaststelling van deze notitie als basis voor de
volgende fase: de Doefase.

Beoogd effect
De strategische keuzen voor de fysieke leefomgeving vastleggen als basis voor een
verdere doorvertaling in de Omgevingsvisie.

Argumenten
1.1. Met uw raad is afgesproken de Notitie strategische keuzes voor vaststelling voor
te leggen.
In de droom- en denkfase hebben wij uw raad de opgeleverde documenten via
raadsinformatienota's toegezonden. Deze documenten vormen de basis voor de in de
bijgevoegde notitie opgenomen keuzes. In het Samenspraaktraject hebben we
afgesproken de Notitie Strategische keuzes uit de durffase voor vaststelling aan uw
raad voor te leggen. Hiervoor is gekozen omdat in deze fase de keuzes worden
vastgelegd die de lijnen geven voor de op te stellen Omgevingsvisie.
Op 27 augustus hebben we met uw raad al gesproken over de concept-Notitie
strategische keuzes. De input (en overige ambtelijke aanpassingen) op dit concept is
verwerkt in bijgevoegde Notitie Strategische keuzes Omgevingsvisie.
1.2. De kernopgaven met bijbehorende keuzen geven duidelijkheid over de ambities
voor de toekomst van Veldhoven.
In de Notitie Strategische keuzes zijn voor de drie kernopgaven een aantal keuzes
geformuleerd. Zo wordt bij de kernopgave 'Investeren in stedelijke en dorpse
kwaliteiten' bijvoorbeeld gekozen voor het beschermen van de dorpse structuren en
kwaliteiten in Veldhoven, het transformeren van het City Centrum naar een bruisend
en multifunctioneel hart en het versterken van de stedelijke structuur in de zone(s)
rondom de Heerbaan, Meerenakkerweg, Djept, City Centrum, Burgemeester van
Hooflaan, De Run en de Kempenbaan. Bij de kernopgave 'Verder bouwen aan de
innovatieve en bereikbare maakstad' wordt er onder andere gekozen voor het
opwaarderen en verduurzamen van de bestaande bedrijventerreinen en het toestaan
van functiemenging van wonen, werken en voorzieningen in de stedelijke structuur.
Bij de derde kernopgave 'werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving' is
ingezet op onder andere het creëren van gezonde wijken, maar ook een
klimaatadaptieve ontwikkeling van de groene vingers. Voor een goed beeld van de
keuzes wordt verwezen naar bijgevoegde Notitie. Door deze keuzes vast te stellen
wordt duidelijkheid gegeven over de lijnen (en dus de ambities voor de toekomst van
Veldhoven) voor de Omgevingsvisie. Deze keuzes worden verder doorvertaald in de
Omgevingsvisie die we in de volgende fase, de Doe-fase, op gaan stellen.
1.3. Notitie Strategische keuzen is via Samenspraak tot stand gekomen
Bij de verschillende fasen is via diverse bijeenkomsten met bewoners, ondernemers,
ketenpartners, beleidsteams, maar ook met uw raad getracht de dromen, de ambities
en de gewenste toekomstbeelden voor Veldhoven op te halen. Alle input ligt aan
bijgevoegde Notitie ten grondslag.

Kanttekeningen en risico's
1.1. Opkomst en vertegenwoordiging bijeenkomsten kan beter
Bij elke fase van het traject is getracht een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken.
Met de inzet van diverse communicatiemiddelen (zoals Facebook, Instagram,
publicaties, website, wedstrijden uitzetten, etc) om een brede groep te bereiken,
hebben we veel mensen bereikt en bereid gevonden om mee te doen. Toch bleek het
lastig om ook een brede groep (alle leeftijdscategorieën bijvoorbeeld) enthousiast te
krijgen om deel te nemen aan de bijeenkomsten. Zo waren met name de oudere
bewoners (55+) vertegenwoordigd tijdens de verschillende bijeenkomsten. In de
droomfase is hierop ingespeeld door zelf de straat op te gaan en mensen in de jongere
leeftijdscategorie te interviewen (zie voor de film de volgende link:
https://www.veldhoven.nl/omgevingsvisie-veldhoven).
De opgedane ervaringen worden meegenomen in de Doe-fase. De verwachting is dat
in de laatste fase, als er een iets meer concrete visie ligt, de betrokkenheid breder zal
zijn.

27 3

Financiën
Voor de invoering van de Omgevingswet zijn middelen opgenomen in de begroting. De
kosten voor het opstellen van de Notitie strategische keuzen, als onderdeel van de
procedure voor de Omgevingsvisie, zijn hierin meegenomen en vallen binnen het
beschikbaar gestelde budget.

Communicatie en samenspraak
Het proces voor de Omgevingsvisie is uitgevoerd zoals bepaald in het door uw raad
vastgestelde Samenspraaktraject.

Uitvoering | planning
Na vaststelling van de Notitie strategische keuzen Omgevingsvisie door uw raad wordt
gestart met de Doen-fase, waar een eerste vertaling naar de ontwerp-Omgevingsvisie
plaats zal vinden. In deze fase betrekken we uw raad en organiseren we wederom een
Atelier om input van betrokkenen op te halen. Naar verwachting is eind 2020 7 begin
2021 een ontwerp-Omgevingsvisie gereed. Op dit moment wordt nog nader bekeken
of voor de ontwerp-Omgevingsvisie een milieueffectrapportage moet worden
opgesteld. . Mocht dit het geval zijn, dan is de vaststelling van de Omgevingsvisie niet
voorzien begin 2021, maar rond de zomer van 2021.

Bijlagen
>
>

Notitie Strategische keuzen Omgevingsvisie
Raadsbesluit

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester
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Raadsbesluit
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

20.069/ 20bs00099
27 oktober 2020
Vaststellen Notitie Strategische keuzes Omgevingsvisie

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2020, nr.
overwegende dat:
- per 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking treedt;
- in de Omgevingswet is bepaald dat de gemeenteraad verplicht is een omgevingsvisie
vast te stellen;
- uw raad heeft besloten een omgevingsvisie in vier fasen op te stellen, namelijk
volgens de vier processtappen Dromen-Denken-Durven-Doen;
- de Droom- en Denkfase zijn afgerond;
- in de Durffase strategische keuzen worden verwoord, welke zijn opgenomen in de
Notitie Strategische keuzen Omgevingsvisie;
- deze Notitie de basis vormt voor de doorvertaling in de Omgevingsvisie;

gelet op het besluit van uw gemeenteraad van 29 oktober 2019 waarin het
Samenspraaktraject Omgevingsvisie is vastgesteld;

b e s l u i t :

De Notitie Strategische keuzen Omgevingsvisie vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 27 oktober 2020

mr. G.M.W.M. Wasser
griffier

M.J.A. Delhez
voorzitter

Veldhoven

Notitie Strategische keuzes
Omgevingsvisie Gemeente Veldhoven
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1.

Kernopgave:
Investeren in stedelijke en dorpse kwaliteiten

1.

Versterken van de stedelijke structuur

Om ook in de toekomst voor een ieder een passende woning aan te kunnen bieden wordt in Veldhoven ook nu
al volop ontwikkeld. Op de uitbreidingslocatie Zilverackers wordt met name ingezet op een gemengd
grondgebonden programma, aanvullend op de stedelijke ontwikkeling van bijvoorbeeld Eindhoven. Naar
verwachting neemt tegelijkertijd de behoefte bij een deel van de (groeiende groep kleine) huishoudens toe om
te wonen in multifunctionele en goed ontsloten gebieden (HOV) met een hoog voorzieningenniveau.
We zullen richting 2040 niet verder uitbreiden naast het bestaand bebouwd gebied. We zetten in op het
versterken van de buurten, voormalige dorpskernen en de bestaande stedelijke structuur. Hierbij willen we de
stedelijke woonmilieus in de zone(s rondom) de Heerbaan, Meerenakkerweg, Djept, City Centrum,
Burgemeester van Hoofflaan, De Run en de Kempenbaan verder ontwikkelen en intensiveren. We zetten hier
in op een groene stedelijke ontwikkeling; een Veldhovense schaal van stedelijkheid, aanvullend op het
regionale aanbod. Belangrijke elementen hierin zijn: functiemenging, een hogere dichtheid, hoogwaardig
openbaar vervoer, indien mogelijk een lagere parkeernorm in combinatie met slimme mobiliteit, het laten zien
van innovatiekracht en design, maar ook het bevorderen van sociale samenhang en bovenal een aantrekkelijke,
groene en gezonde leefomgeving. Daarmee creëren we stedelijke woonmilieus die moet werken voor iedereen.
2.

Toekomstbestendige ontwikkeling woonwijken

De samenleving verandert en de behoeften van mensen veranderen mee. Zo ook op het gebied van wonen. We
stellen steeds weer nieuwe eisen aan de kwaliteit van de woningen en woonomgeving. Dat betekent dat we
moeten blijven investeren in onze wijken. Een deel van de woningen in de wijken zijn kwalitatief en
energetisch verouderd en het type woningen is niet altijd meer passend bij de woningvraag. Naast het vastgoed
vergroot de kwaliteit van de woonomgeving de aantrekkelijkheid van onze wijken. Er ligt een uitdaging om
daarin ook gezondheid (milieukwaliteit, preventie en levensloopbestendigheid) en klimaatadaptatie een plek te
geven. Dit zijn aspecten die in het kader van de kwaliteitswijzer ruimtelijke kwaliteit en de Brainportprincipes
worden meegewogen bij nieuwe ruimtelijke ingrepen. Dit scala aan opgaven kan niet los van elkaar worden
gezien en vraagt dan ook om een gebiedsgericht antwoord.
We gaan daarom samen met de bewoners, verhuurders en onze maatschappelijke partners investeren in de
bestaande wijken, te beginnen met de wijken waar de opgaven het meest urgent zijn. Hierbij wordt ook
rekening gehouden met financiële draagkracht van doelgroepen en de sociaal-economische status van wijken.
Daarbij creëren we ruimte en randvoorwaarden voor de kwaliteitsslag en transformatie van de woningvoorraad
en de woonomgeving. We willen met een gebiedsgerichte aanpak richting geven aan de lange termijn
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ontwikkeling, zoals herstructurering en nieuwbouw, deels door ruimte te bieden aan kleinere en innovatieve
woonvormen. Denk aan meer appartementen, flexibele en modulaire woonvormen, natuurinclusief bouwen,
woon-zorg concepten of collectieve vormen van huisvesting. Daarbij stimuleren we onderscheidende
architectuur als aangename afwisseling als onderbreking van het vaak homogene patroon.
In onze aanpak zoeken we naar integraliteit, daar waar ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke oplossingen
elkaar versterken. Door de verbinding van ruimtelijke en maatschappelijke opgaven in de wijkaanpak zien we
kansen voor versterking van de leefbaarheid en leefomgeving. Zo kan een wijkaanpak bijdragen aan een meer
gemengde wijk, aan een gevoel van eigenaarschap, het versterken van sociale netwerken en een (sociaal)
veilige, gezonde en levensloopbestendige woon- en leefomgeving.
3.

Beschermen en versterken van de dorpse structuren en kwaliteiten

Een grote kwaliteit van Veldhoven ligt in de historische dorpskernen Veldhoven-dorp, Meerveldhoven, Zeelst
en Oerle en de dorpslinten die nog steeds zichtbaar en voelbaar zijn in de stedelijke structuur. De
herkenbaarheid, gedeelde geschiedenis en kleinschaligheid wordt gewaardeerd. Ze zijn een belangrijk
onderdeel van de sociale samenhang en structuur in de gemeente. De dorpskernen hebben zodoende een
belangrijke rol in het karakter en de leefbaarheid van Veldhoven.
We beschermen en waar kan versterken we het (cultuur)historische karakter van de dorpskernen en linten. Ze
onderscheiden zich duidelijk in de rest van de stedelijke structuur in kleinschaligheid en eigenheid, maar ook
in levendigheid door een verscheidenheid aan functies. De dorpskernen hebben daardoor een belangrijke
sociale functie die we willen ondersteunen. We willen hier daarom de ontwikkeling van ontmoetingsplekken,
horeca en de organisatie van evenementen faciliteren. Ook behouden we de huidige functiemix in de oude
kernen en linten.
4.

Behoud en waar mogelijk versterking van een gespreide voorzieningenstructuur

Veldhoven heeft een sterk voorzieningen netwerk en een sociale structuur die ervoor moet zorgen dat iedereen
in de gemeente mee kan doen. Elkaar ontmoeten, zorg ontvangen, les krijgen en de dagelijkse boodschappen:
voorzieningen moeten voor iedereen - ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten en
beperkingen - toegankelijk zijn. Het is daarom van belang dat Veldhoven een evenwichtige spreiding van
maatschappelijke voorzieningen heeft. Zo zetten we in op basisvoorzieningen om de hoek en kijken we steeds
hoe we de kwaliteit van voorzieningen hoogwaardig kunnen houden. Als clustering van voorzieningen
daarvoor noodzakelijk is, dan doen we dat op bereikbare plekken, zoals het Citycentrum.
5.
Transformatie Citycentrum naar bruisend en multifunctioneel hart
Een belangrijk onderdeel van de voorzieningenstructuur is het detailhandelsaanbod. Door veranderend
consumentengedrag, met name het online winkelen, staat veel detailhandel onder druk. Met name voor het
Citycentrum is het een grote uitdaging consumenten te trekken die in grotere mate op zoek zijn naar beleving,
ontmoeting en ervaring. We kiezen er daarom voor om de komende jaren in te zetten op de ontwikkeling van
een bruisend centrum, waarbij de ontwikkeling wordt ingezet van een ‘place to buy’, naar een place ‘to be’;
een aantrekkelijk en groen verblijfsgebied. Dit betekent dat de winkelfunctie steeds meer zal worden
aangevuld met andere functies, zoals horeca, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en wonen. We
willen samen met de Veldhovenaren, ondernemers en eigenaren invulling geven aan een echt centrum van de
toekomst.
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6.

Ruimte voor kleinschalige herontwikkeling in buitengebied

In het buitengebied van Veldhoven wordt niet alleen gewerkt en gecreëerd, maar ook gewoond. Vaak op
mooie locaties in het beekdal of aan de bosranden. De komende jaren komt er onder andere door stoppende
boeren of verhuizingen vastgoed vrij waar nieuwe functies voor gevonden moeten worden. We willen in
dergelijke gevallen gericht kijken welke invulling mogelijk is om eigenaren perspectief te bieden en de
kwaliteit van het buitengebied op orde te houden. Zo kan vrijkomende bebouwing ook ruimte bieden voor
bijvoorbeeld het kleinschalig ontwikkelen van werken of maatschappelijke voorzieningen. Uiteraard binnen de
kaders van de ruimtelijke kwaliteit met versterking van de functies natuur en landschap en recreatie.
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Figuur 1: Ruimtelijke vertaling kernopgave ‘Investeren in stedelijke en dorpse kwaliteiten ’
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2.

1.

Kernopgave:
Verder bouwen aan de innovatieve en bereikbare maakstad
Toekomstbestendige werkmilieus: opwaarderen en verduurzamen bedrijventerreinen

Een groot deel van de groei en werkgelegenheid van Veldhoven komt voort uit de innovatieve bedrijvigheid
van onder andere ASML, Simac, VDL, Raxtar/ANC en diverse toeleveranciers. Naar alle waarschijnlijkheid zet
de groei in de komende jaren verder door en veranderen de eisen aan bedrijventerrein. Er liggen kansen om de
ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid en de mogelijke functies aan te passen om zo een zo sterk mogelijk
economisch profiel te bewerkstelligen. Ook zullen de bedrijventerreinen een belangrijke rol spelen in de
energietransitie vanwege hun grote dakoppervlak - en daarmee ruimte voor de opwek van duurzame energie maar ook vanwege het grote gebruik en dus de noodzaak tot besparing.
Een deel van bedrijventerrein De Run (de Run 1000, 2000 en 4000) zal zich stap voor stap ontwikkelen tot
campus - een innovatief werklandschap - gericht op high-tech en med-tech bedrijvigheid. Daarbij hoort de
ontwikkeling van meer gemengde woon-werkmilieus. De stad en de bedrijvigheid zullen op De Run 3000 en
5000 meer in elkaar overlopen, zoals dat nu ook al het geval is op De Run 8000. Hierbij is de mogelijkheid
voor voorzieningen voor inwoners en werknemers en de mogelijkheid om tijdens en na het werk te ontspannen
of te sporten in zowel het stedelijk gebied, als het buitengebied. Een belangrijke voorwaarde voor de
intensivering is de bereikbaarheid, met beter OV en nieuwe fietsverbindingen. Ook het aanzicht van De Run is
van belang en moet onderscheidend zijn in kwaliteit ten opzichte van reguliere bedrijventerreinen. Denk
daarbij aan het toevoegen van een landmark en hogere ruimtelijke kwaliteit.
Uitbreiding van Habraken is gericht op duurzame en circulaire bedrijvigheid. Er is in het bijzonder ruimte
voor (middel)grote bedrijven met een lage arbeidsdichtheid. Ook op de andere bedrijventerreinen willen we
werken aan een scherper gebiedsprofiel. In Zandven bieden we ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid, het
lokale MKB. Op de Heibloem is ruimte voor grootschalige en zware bedrijvigheid en zetten we in op
versterking van de groene setting. Door de ontwikkeling van Habraken ontstaat er schuifruimte die nodig is
om de kwaliteit van het vastgoed en de openbare ruimte op oudere terreinen te verbeteren. Ook creëert het
ruimte voor lokale bedrijvigheid om te verhuizen van de wijken en oude linten naar een bedrijventerrein.
2.

Stedelijke structuur: functiemenging van wonen, werken en voorzieningen

Veldhoven is in de traditie van de vorige eeuw (vanaf de jaren ’60) stedenbouwkundig opgezet in gebieden
met gescheiden functies. De wijken zijn er om te wonen, het Citycentrum en de wijkcentra om te winkelen en
de werklocaties om te werken. In de oude dorpskernen en -linten is en blijft de functiemenging nog duidelijk
herkenbaar. Bij een meer stedelijk milieu hoort echter ook reuring en ontmoeting, wat voor een belangrijk deel
afhankelijk is van de aanwezige diverse functies. Om te zorgen voor levendigheid willen we in de stedelijke
structuur daarom meer functiemenging toestaan. Als in een gebied overdag wordt gewerkt, ‘s avonds wordt
gewoond en in het weekend wordt gecreëerd komt dit ook de (sociale) veiligheid ten goede.
3.

Beperkt ruimte voor werken in de wijken

Voor de wijken geldt dat we de mogelijkheid voor werken aan huis toestaan. We willen hiermee bijdragen aan
creativiteit, ondernemerschap, kansen in de markt, zelfontplooiing, start-ups, maar wel passend in een
woonomgeving. Verdere ruimte voor werk blijft in de woonwijken beperkt. Dit om overlast voor de buurt te
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voorkomen en om de kracht van de bestaande detailhandelslocaties - die soms al kampen met leegstand - niet
verder te verzwakken. Mocht er maatschappelijk vastgoed in de wijk vrijkomen, dan kijken we per locatie
naar een geschikte invulling.
4.

Versterken van multimodale bereikbaarheid

De afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd in de regionale en Veldhovense bereikbaarheid. Door de groei
van met name de werkgelegenheid op De Run en de ontwikkeling van de stedelijke structuur zijn er ook de
komende jaren investeringen in de bereikbaarheid nodig. We kijken daarvoor - in regionaal verband - naar
slimme en gerichte multimodale oplossingen, waarbij ook andere aspecten als ruimtelijke ontwikkeling,
duurzaamheid, gezondheid en veiligheid worden meegewogen. We zetten in op een mobiliteitsnetwerk dat
past bij de opgaven en de groeiende stedelijke dynamiek van het SGE. Voor Veldhoven geldt dat er een
investering wordt gevraagd in de bereikbaarheid van de stedelijke structuur, gericht op een brede
mobiliteitsmix. We zullen drie onderdelen van het netwerk verder ontwikkelen:
^

^

^

Mobiliteitshubs: op aangewezen plekken in de gemeente ontwikkelen we mobiliteitshubs waar
verschillende netwerken - auto, OV en fiets - aan elkaar gekoppeld worden. Hier is het makkelijk en
comfortabel op- en overstappen. Dit is met name belangrijk om het autoverkeer van buiten de regio
aan de rand van het stedelijk gebied op te vangen en op een efficiëntere manier de bereikbaarheid
van grote werklocaties te garanderen. Ook maken we zo ruimte voor langzaam verkeer als lopen en
fietsen.
Fietsnetwerk: door ontbrekende schakels aan te leggen zullen we het fietsnetwerk verbeteren en
optimaliseren. We zetten in op de ontwikkeling van snelfietsroutes van en naar Veldhoven, vooral
richting de Kempen en vanuit De Run 2000/4000 naar de Hovenring/Eindhoven Airport en goede
fietsverbindingen in het kader van Dommeldal-De Hogt en de Gebiedsimpuls N69.
Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV): juist in gebieden met een hoge dichtheid is de auto
vanwege het ruimtebeslag niet altijd een voor de hand liggend vervoermiddel. Op dit moment heeft
Veldhoven geen station, maar gelet op de grootte en het aantal arbeidsplaatsen is verbetering van de
OV-bereikbaarheid onontbeerlijk. In de stedelijke structuur zetten we daarom in op een versterking
van het HOV netwerk dat het Citycentrum en De Run verbindt met andere economische
kerngebieden van het SGE. Ook wordt verbetering van de OV-bereikbaarheid van Habraken verder
verkent.
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Kernopgave 2:

Legenda

1.

Toekom stbestendige werkmilieus

2.

Functiemengmg van wonen, werken en

Verder bouwen aan de
innovatieve en bereikbare
maakstad
Omgevingsvisie Veldhoven
Versie: 1.2

voorzieningen
4.

Versterken van multimodale bereikbaarheid:

Mobiliteitshubs

/ei sterken OV
r íetsnet Meri
Figuur 3: Ruimtelijke vertaling kernopgave ‘Verder bouwen aan de innovatieve en bereikbare maakstad"
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3.

Kernopgave:
Werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving

1.

Duurzame energie: integratie gebouwde omgeving en landschappelijke inpassing

De energietransitie overstijgt Veldhoven. Als onderdeel van het Nationaal Klimaatakkoord werken we in
Zuidoost Brabant dan ook samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Zo maken we regionaal afspraken
over (ondergrondse) energie infrastructuur en locaties voor grootschalige duurzame opwek van elektriciteit.
Veldhoven neemt hierin haar verantwoordelijkheid door in te zetten op een mix van zon en mogelijk wind. We
staan samen voor de opgave om duidelijke afspraken te maken over wat we gewenst vinden in Veldhoven en
onder welke voorwaarden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de locatiekeuze en landschappelijke inpassing
van elk van deze energiebronnen.
Voor het opwekken van duurzame elektriciteit wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van zonnepanelen op
daken (groot en klein), geluidsschermen, grote parkeerterreinen, in wegbermen en op terreinen
(pauzelandschappen) die in afwachting van een nieuwe bestemming tijdelijk braak liggen. Dit is echter
onvoldoende om snel en voldoende duurzame energie op te wekken. We zullen daarom ook naar ruimte
zoeken voor duurzame opwek in het buitengebied.
Voor de beoordeling van initiatieven voor zonneweides en windmolens zal een beleidskader met (ruimtelijke)
uitgangspunten en voorwaarden uitgewerkt en vastgesteld worden. Hierin wordt tevens aangegeven hoe de
binnenstedelijke mogelijkheden zich qua planning/prioritering verhouden tot de mogelijkheden in het
buitengebied. In het buitengebied wordt kleinschalige opwekking van zonne-energie als een (tijdelijke)
bestemming toegestaan wanneer deze op een kwalitatief goede manier ingepast wordt en waarbij de
gebiedskwaliteiten (natuur, landschap, recreatie, etc.) niet worden aangetast maar juist zoveel mogelijk
worden versterkt. Daarbij vinden we ook het coöperatieve karakter van de ontwikkeling van belang. Inwoners
uit Veldhoven moeten actief kunnen participeren in de duurzame ontwikkeling van hun leefomgeving.
De mogelijkheden voor windmolens in Veldhoven zijn relatief klein vanwege de beperkingen die Eindhoven
Airport stelt aan de bouwhoogte van gebouwen en inrichtingen. Dit maakt dat windmolens alleen in het gebied
dat grenst aan de gemeente Waalre op voorhand niet uitgesloten zijn. Er zal onderzocht worden of en zo ja
onder welke voorwaarden windmolens in dit gebied daadwerkelijk mogelijk zijn. Ook is kleinschalige opwek
van windenergie - bijvoorbeeld op daken van grote panden - een optie.
Om tot slot ook ruimte te kunnen geven aan duurzame energie dient ook ruimte te worden gegeven aan de
transport en opslag van energie. In de instrumenten wordt hier de ruimte en de flexibiliteit voor geboden om
de transport en opslag hiervan direct (onder nader te bepalen voorwaarden) toe te staan.
2.

Besparen en opwekken van energie in de gebouwde omgeving

Ook de warmtetransitie (het afbouwen van de CO2-uitstoot voor de verwarming van onze gebouwen) is een
cruciaal onderdeel in het Klimaatakkoord. Het grootste deel van de energievraag van de gebouwde omgeving
bestaat immers uit warmte door middel van aardgas. Veldhoven staat daarom - net als de rest van Nederland voor de opgave om de bebouwde omgeving stap voor stap aardgasvrij te maken. Zowel in de wijken als op de
werklocaties. De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is met name een grote uitdaging in de
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naoorlogse wijken, daar waar de energielabels het laagst zijn. Ook de betaalbaarheid van deze transformatie is
een aandachtspunt; het vraagt veel investeringen in infrastructuur en de verduurzaming van woningen.
In 2021 zal de gemeente dan ook een transitievisie warmte ontwikkelen met daarin een strategie voor het
omlaag brengen van de warmtevraag en een tijdspad voor het afkoppelen van wijken van het aardgas. Het
streven is om de warmtetransitie zo veel mogelijk te integreren met andere (ruimtelijke) opgaven. Hierbij
staan we open voor initiatieven uit de samenleving, maar zien we ook een duidelijke coördinerende,
verbindende en voorlichtende rol voor de gemeente. Niet elke inwoner is in staat (heeft voldoende kennis of
middelen) om deze omvangrijke veranderingen zelf op te pakken. Woningcorporaties zien wij als een
belangrijke partner in dit proces. Voor nieuwbouw in Veldhoven geldt dat we zo veel als mogelijk nul-op-de
meter bouwen wanneer we een eigen grondpositie hebben.
3.

Werken aan gezonde wijken

Gezond zijn en blijven is belangrijk, voor iedereen. Het bepaalt voor een groot deel hoe we ons voelen en of
we mee kunnen doen in elke fase van het leven. Daarbij gaat het om zowel fysiek, sociaal als mentaal
welbevinden. De kwaliteit en inrichting van de leefomgeving kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.
Denk aan lokale milieuwaarden (geluid, geur, luchtkwaliteit), ruimte om te bewegen, (verkeers)veiligheid,
levensloopbestendigheid en toegankelijkheid van de woonomgeving, maar ook de aanwezigheid van
ontmoetingsplekken en voorzieningen. De komende jaren werken we verder aan het creëren van een gezonde
en inclusieve leefomgeving in de dorpen en wijken, waarbij positieve gezondheid als basisprincipe wordt
gehanteerd. Hierbij hanteren we onder andere de volgende uitgangspunten:
^
^

^
^

^
^
^
^
^
^

Stimuleren van beweging en sport in de openbare ruimte en met voldoende sportvoorzieningen in de
wijk.
Stimuleren van buitenspelen door voldoende groen en veilige speelgelegenheid in de wijk te
behouden, te verbeteren en of te creëren, met name in de wijken waarin het aanbod of het gebruik
ervan relatief schaars is;
Bieden van voldoende en laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken;
Creëren van veilige wandel- en fietsroutes en het wegnemen van barrières zodat fietsen en wandelen
een aantrekkelijk alternatief voor de auto wordt, waarbij de verkeersveiligheid extra aandacht
behoeft;
Een levensloopbestendige openbare ruimte;
Ontmoedigen autogebruik binnen de wijken en rondom scholen;
Goed bereikbare maatschappelijke-, zorg- en dagelijkse voorzieningen ;
Beperken van milieuhinder (geur, geluid, fijnstof, licht); hierbij gaat specifieke aandacht uit naar
Oerle, waar veel overlast van met name geluid wordt ervaren;
Inzetten op gemengde wijken Z verschillende woningtypen en (betaalbare) woonvormen in de
wijken;
Vergroenen van de wijken, waardoor het verblijfsklimaat en de aantrekkelijkheid om te sporten en
spelen wordt vergroot.

De opgaven en kansen verschillen per wijk en vragen om gebiedsgerichte strategieën en interventies.
4.

Klimaatadaptieve ontwikkeling van de groene vingers
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Veldhoven heeft een stedelijke- en wijkgroenstructuur; een robuust raamwerk van grote groenzones met een
fijnmazig netwerk van groenstroken en plantsoenen. Daarnaast kent Veldhoven vele sloten, vijvers en een
drietal beken. Een belangrijk onderdeel zijn de zogenaamde ‘groene vingers’ die het kempenlandschap
verweven met de bebouwde kom. Deze groenblauwe structuur hebben een belangrijke functie als verbinder
van mens en natuur. Zo wordt er gesport, gespeeld en gewandeld, zorgt het voor een verbeterde luchtkwaliteit
en verkoeling, wordt er water opgevangen en heeft het biodiversiteitswaarde.
Door het toenemende belang van recreatie, het versterken van de biodiversiteit en klimaatadaptatie kiezen we
ervoor om deze structuur verder te versterken. Belangrijk hierbij is het verkleinen van verharde oppervlaktes,
meer droogtebestendig groen en ruimte voor waterberging. Met name in de wijken Cobbeek, Centrum,
Meerveldhoven, Oerle, Zeelst, Zonderwijk en Veldhoven-dorp vragen de problemen rondom wateroverlast om
een gebiedsgerichte, integrale aanpak om deze overlast aan te pakken. Bij nieuwbouw of vervanging kiezen
we voor een klimaatadaptieve inrichting. Dit geldt ook voor het rioolstelsel, waar we kiezen voor
klimaatbestendige systemen, in plaats van gemengde stelsels. Bewoners worden gestimuleerd om hier waar
mogelijk een rol te spelen in beheer en onderhoud. Bij het inrichten en beheren is biodiversiteit een
belangrijke ambitie.
Ook in het buitengebied treffen we - samen met de waterschappen, terreinbeheerders en andere partners voorbereidingen voor de toekomstige weersomstandigheden. We kiezen hierbij zowel voor het waarborgen
van de veiligheid als het meebewegen met de nieuwe natuurlijke dynamiek. Ook passen we maatregelen toe
die hand in hand gaan met een betere ruimtelijke kwaliteit. Dat vergroot het draagvlak van de maatregelen én
de leefkwaliteit van onze gemeente. Belangrijk is hier het beekherstel; wat zowel de klimaatadaptatie als de
natuurwaarden ten goede komt. Met het terugbrengen van de natuurlijke loop van beken creëren we immers
ook meer ruimte voor water(berging). We zullen dit als aspect meenemen in de transformatie van De Run.
5.

Gebiedseigen ontwikkeling beekdalen, coulissenlandschap en bossen

Het buitengebied van Veldhoven wordt gewaardeerd om haar landschappelijke verscheidenheid. De
beekdalen, het halfopen landschap en de bossen hebben alledrie zo hun eigen karakter en kwaliteiten. Dit is
belangrijk voor zowel de inwoners als bezoekers van Veldhoven. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven; het
is ontspannend en gezond. Tegelijkertijd staat de kwaliteit onder druk door de toenemende recreatieve- en
milieudruk, maar ook de ruimtevraag van functies als energie en klimaatadaptatie. We kunnen en willen het
buitengebied niet op slot zetten, daarvoor is de vraag naar ruimte te groot. We zetten daarom in op
gebiedseigen ontwikkeling met behoud van de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit.
^

^

Kempisch landschap: verduurzaming en verbreding landbouw: in het halfopen landschap speelt

landbouw van oudsher een grote rol. De afgelopen decennia is de rol echter kleiner geworden.
Tegelijkertijd is het buitengebied aan het veranderen, ook functies als recreatie en energie moeten er
nu hun plek vinden. Daarbij kan intensief gebruik van het buitengebied botsen met waarden als
landschap, natuur, bodemkwaliteit en volksgezondheid. We zetten daarom in op de transitie naar een
“natuurinclusief ’ landbouw- en voedselsysteem, gebaseerd op gesloten kringlopen. We stimuleren
een landbouw gericht op regionale markten en gezond voedsel. Een belangrijk element daarbij is de
verbreding; we faciliteren ontwikkelingen als zorgboerderijen, recreatieve activiteiten en
accommodaties, het leveren van natuurdiensten en de kleinschalige opwek van duurzame energie.
Beekdalen: recreatie, natuur (en grootschalige energie): in de beekdalen zetten we in op
natuurontwikkeling in combinatie met klimaatadaptatie en ruimte voor kleinschalige recreatie. Het
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^

gebied ten zuiden van de A67, met de beekdalen De Run en De Dommel heeft een functie als
uitloopgebied voor het stedelijk gebied. Tergelijkertijd is dit ook de enige plek in Veldhoven waar
windenergie kan worden opgewekt. Over de gewenste uitwerking moet nog een keuze worden
gemaakt.
Bossen: uitbreiden en diversifiëren: er is vraag naar meer bos in Veldhoven, wat ook een geliefde
plek om te sporten is. In deze gebieden is geen ruimte voor opwek van energie. Wel kunnen de
natuurwaarden worden versterkt in combinatie met klimaatadaptatie.
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Legenda
Kemopgave 3:

Werken aan een duurzame en
gezonde leefomgeving
Omgevingsvisie Veldhoven
Versie: 1.2

Duurzame energie:
Zoekgebied duurzame energie
Ruimte voor levering en opslag

a
2.

Besparen en opwekken van energie in de
gebouwde omgeving

3.

Werken aan gezonde wijken

4.

Gezonde en klimaatadaptieve ontwikkeling
van de groene vingers

5.

Gebiedseigen ontwikkeling: beekdalen,
Kempisch landschap,
bossen

Figuur 3: Ruimtelijke vertaling kernopgave ‘Werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving’’
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Adviesnota raad
Vaststellen van Parkeerverordening 2020 en
Parkeerbelastingverordening 2020 en intrekken van
Parkeerverordening 2018 en Parkeerbelastingverordening
2018
Beslispunten
1.
2.
3.
4.

Vaststellen van de Parkeerverordening 2020;
Vaststellen van de Parkeerbelastingverordening 2020;
Intrekken Parkeerverordening 2018;
Intrekken Parkeerbelasting verordening 2018 .

Inleiding
Op 17 december 2019 stemde uw raad in met het collegevoorstel over het advies van
het review panel over het vergroten van de aantrekkelijkheid van het Citycentrum.
Een onderdeel van dit advies was het invoeren van diverse blauwe zones op
parkeerterreinen in het Citycentrum, mede mogelijk gemaakt door de financiële
inbreng van diverse stakeholders zoals VvE's, supermarkten en ondernemers van het
Citycentrum. Door de Covid-19 crisis en de daarmee samenhangende financiële
onzekerheid heeft het langer geduurd om de financiële afspraken te maken en deze in
een samenwerkingsovereenkomst vast te leggen. Daardoor heeft het project enige
vertraging opgelopen, de oorspronkelijke planning was invoering blauwe zone in het 3e
kwartaal 2020. De definitieve samenwerkingsovereenkomst is nu in september 2020
door alle stakeholders ondertekend waardoor de financiële inbreng is gewaarborgd.
Hierdoor kunnen we nu de volgende stappen zetten in het proces.
Om de blauwe zones in te voeren moeten de Parkeerverordening 2018 en de
Parkeerbelastingverordening 2018 ingetrokken worden. De doorgevoerde wijzigingen
zijn opgenomen in de Parkeerverordening 2020 en Parkeerbelastingverordening 2020.
Gezien de nauwe samenhang tussen beide verordeningen, dienen deze gelijktijdig in
werking te treden. Gelijktijdig worden de oude verordeningen ingetrokken.

Beoogd effect
Een Parkeerverordening en Parkeerbelastingverordening waarmee uitvoering kan
worden gegeven aan het nieuwe parkeerbeleid.

Argumenten
1.1 Vaststelling van de Parkeerverordening 2020 en de Parkeerbelastingverordening
2020 is een uitvloeisel van het raadsbesluit van 17 december 2019.
Op 17 december 2019 is de raad akkoord gegaan met het collegevoorstel over het
advies van het review panel. Onderdeel van dit advies was de invoering van blauwe
zones op diverse parkeerterreinen in het Citycentrum om de aantrekkelijkheid van het
centrum te vergroten. Met de Parkeer- en Parkeerbelastingverordening 2020 kunnen
deze blauwe zones worden gerealiseerd.

1.2 In de Parkeerverordening 2020 zijn meerdere blauwe zones opgenomen.
In het straatnamenoverzicht behorende bij de Parkeerverordening 2020 zijn de blauwe
zones toegevoegd in gebied I en verwerkt in bijbehorende overzichtstekening (zie
parkeerverordening).
1.3 In de Parkeerverordening 2020 is het instrument "ontheffing" opgenomen.
Bewoners die in blauwe zones wonen kunnen geen bewonersvergunning meer
aanvragen, maar een bewonersontheffing waarmee ze in de blauwe zones mogen
parkeren. Hetzelfde geldt voor algemene vergunningen die eerst geldig waren voor
alle terreinen. Deze algemene vergunningen heten voortaan algemene
parkeervergunning of -ontheffingen. De tarieven en voorwaarden voor de ontheffingen
zijn hetzelfde als die voor de huidige vergunningen. Voor bezoekers van bewoners in
een blauwe zone kunnen voortaan ontheffingen aangeschaft worden.
1.4 Blauwe zones worden ingevoerd op parkeerterreinen Braak Noord en Zuid, Geer,
Lei, Meent Noord en Zuid en Meiveld.
Op deze parkeerterreinen geldt een parkeerregime van maximaal 2 uur parkeren met
een blauwe parkeerschijf.
1.5 Parkeerterreinen Repel, Bree en Parkeergarage Geer kunnen door langparkeerders
worden gebruikt.
Op de parkeerterreinen Repel en Bree geldt een dagtarief waarbij de eerste 2 uur
gratis zijn. Na 2 uur geldt het huidige tarief van C 1,30 per uur, met het huidige
maximum dagtarief van C 4,-. In parkeergarage Geer geldt na 2 uur gratis parkeren
een uurtarief van C 1,30. De bedragen zijn opgenomen in de tarieventabel bij de
Parkeerbelastingverordening 2020.
2.1 De Parkeerbelastingverordening 2020 voorziet in de invoering van blauwe zones.
In het overzicht 'gebieden betaald parkeren' zijn Braak, Geer, Lei, Meent en Meiveld
verwijderd, dit worden blauwe zones.
In de tarieventabel behorende bij de Parkeerbelastingverordening 2020 zijn de
ontheffingen voor de blauwe zones toegevoegd waarbij de tarieven van de huidige
vergunningen gehanteerd worden.
3.1 Parkeerverordening 2018 sluit niet meer aan op het parkeerbeleid.
Door de invoering van de blauwe zones is er niet voldoende aansluiting meer met de
parkeerverordening 2018. Door het vaststellen van de parkeerverordening 2020
vervalt de parkeerverordening 2018.
4.1 Parkeerbelastingverordening 2018 sluit niet meer aan op het parkeerbeleid.
Door de invoering van de blauwe zones is er niet voldoende aansluiting meer met de
parkeerbelastingverordening 2018. Door het vaststellen van de
parkeerbelastingverordening 2020 vervalt de parkeerbelastingverordening 2018.

Kanttekeningen en risico's
1.1 Parkeerregime is niet overal hetzelfde
Doordat verschillende parkeerplaatsen in een blauwe zone liggen en andere bedoeld
zijn voor lang parkeren, is het belangrijk goed te communiceren en duidelijke
verwijzingen op en naar de diverse parkeerterreinen te plaatsen.
1.2 Blauwe zones is tijdens grote evenementen is niet mogelijk
Bij de blauwe zones geldt (in dit geval) een parkeerduurbeperking van 2 uur. Tijdens
grote evenementen in het Citycentrum, bijvoorbeeld Cityfest, moet hiervan afgeweken
worden. Omdat de parkeerautomaten op den duur worden ontmanteld in de blauwe
zones is het niet mogelijk om parkeergeld tijdens grote evenementen te innen. Bij
grote evenementen gaat daarom gratis parkeren gelden.

2

Z
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Financiën
De verwachte daling van parkeerinkomsten bedraagt C 880.000 per jaar. De
gemeenteraad heeft hiervoor C 400.000 parkeerinkomsten per jaar afgeraamd. De
overige C 480.000 wordt jaarlijks door de ondernemers van het Citycentrum bijeen
gebracht, de VvE's van het Citycentrum en de supermarkten Jumbo en Albert Heijn.
De financiële verplichting van de diverse stakeholders is vastgelegd in een door alle
partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

Communicatie en samenspraak
Beide verordeningen publiceren wij in het digitale Gemeenteblad. In het Veldhovens
Weekblad nemen wij deze op bij de officiële bekendmakingen met een verwijzing naar
het digitale Gemeenteblad.
Voor de invoering van de blauwe zones wordt in samenwerking met de
ondernemersvereniging een campagne opgestart om de nieuwe parkeersituatie
bekend te maken aan de inwoners van Veldhoven en de bezoekers van het
Citycentrum. De aanschaf en verlenging van bewonersvergunningen of -ontheffingen
via de webshop van P1 blijft op dezelfde wijze verlopen.

Uitvoering | planning
We zetten ons nu gezamenlijk met de stakeholders in om de blauwe zones in het 4e
kwartaal 2020 in te voeren zodat het Citycentrum in de drukke decembermaanden
kan profiteren van het aantrekkelijker parkeerklimaat. Een ontwerp verkeersbesluit,
om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren over de komst van de
blauwe zones, is om die reden reeds gepubliceerd en ter inzage gelegd. De ter inzage
periode liep tot 16 september 2020. Op 8 september, tijdens de college behandeling
van dit advies, waren er nog geen zienswijzen ingediend.
Gezien de nauwe samenhang tussen de Parkeerverordening 2020 en de
Parkeerbelastingverordening 2020, dienen deze gelijktijdig in werking te treden.
Gelijktijdig worden de huidige verordeningen ingetrokken. Na vaststelling door de raad
treden de Parkeerverordening 2020 en Parkeerbelastingverordening 2020 inwerking
op de 1e dag na bekendmaking. Dit zal zijn medio november 2020.

Bijlagen
1. Raadsbesluit 'Parkeerverordening 2020' nr. 20.065;
2. Raadsbesluit 'Parkeerbelastingverordening 2020' nr. 20.067.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

M.J.A. Delhez
burgemeester

A.J.G. Bex
secretaris
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Raadsbesluit Parkeerverordening 2020
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

20.065
27 oktober 2020
vaststellen Parkeerverordening 2020 en intrekken
Parkeerverordening 2018

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2020, nummer
20.0000045;
overwegende dat het wenselijk is de Parkeerverordening 2020 vast te stellen in
verband met de invoering van diverse blauwe zones in het Citycentrum, zulks onder
gelijktijdige intrekking van de Parkeerverordening 2018;
gelet op Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 en de
Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t :
vast te stellen de "Parkeerverordening 2020".

Afdeling I.

Begripsomschrijvingen

Artikel 1
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a.
b.
c.

d.

e.

f.
g.

h.

RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990;
motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip
van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;
parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode laten stilstaan van een
voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het
onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of
lossen van goederen;
houder: degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken
ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het kentekenregister als
bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994;
parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van
verzamelparkeermeters, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke
opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;
parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt
geheven door middel van parkeerapparatuur;
belanghebbendenplaats: een parkeerplaats die:
1. is aangeduid met bord E9 uit bijlage I van het RVV 1990; of
2. gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage I van het RVV
1990, met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;
blauwe zone parkeerplaats (parkeerschijfzone): parkeerplaats, gemarkeerd
met een blauwe belijning, die valt binnen de geldende blauwe zone,
aangegeven met de borden E10 (zone in) en E11 (zone uit);

i.

j.

parkeervergunning of -ontheffing: een vergunning, op grond waarvan het is
toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen
parkeerapparatuur-, belanghebbenden of -blauwe zone parkeerplaatsen;
vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een
parkeervergunning of -ontheffing is verleend

Afdeling II. Plaatsen voor vergunninghouders en parkeervergunningen en ontheffingen
Artikel 2
1.

2.

3.

Burgemeester en wethouders kunnen bij openbaar te maken besluit,
weggedeelten aanwijzen waar parkeren voor vergunninghouders kan worden
ingevoerd.
De in het eerste lid genoemde weggedeelten zijn aangegeven op
overzichtstekening nr. 2020-192 en gespecificeerd in een straatnamenlijst, beiden
behorende bij deze Parkeerverordening.
Burgemeester en wethouders kunnen bij openbaar te maken besluit, tijdstippen
vaststellen waarop het parkeren door vergunninghouders is toegestaan.

Artikel 3
1.

2.

Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag een parkeervergunning of ontheffing verlenen voor het parkeren op belanghebbendenplaatsen,
parkeerapparatuurplaatsen of blauwe zone parkeerplaatsen.
Een bewonersparkeervergunning of -ontheffing (I, II en II A) kan worden verleend

aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig, wanneer deze volgens de
Basisregistratie Personen als ingezetene staat ingeschreven op een adres waar
belanghebbendenplaatsen, parkeerapparatuurplaatsen of blauwe zone
parkeerplaatsen in de directe nabijheid aanwezig zijn.
3.
Een bewonersparkeervergunning of -ontheffing I wordt als
bewonersparkeervergunning of -ontheffing II aangemerkt als de eigenaar of
houder van een motorvoertuig beschikt over een eigen adequate
parkeervoorziening in de directe nabijheid van de woning.
4. Om als adequate parkeervoorziening te worden aangemerkt gelden minimale
afmetingen van 2.60 x 4.60 m.
5.
Per adres geldt in principe een maximum van twee bewonersvergunningen of ontheffingen.
6.
Personen die volgens de Basisregistratie Personen als ingezetene staan
ingeschreven op een adres waar belanghebbendenplaatsen, parkeerapparatuur
plaatsen of blauwe zone parkeerplaatsen in de directe nabijheid aanwezig zijn,
kunnen voor hun bezoek dagvergunningen of -ontheffingen (bezoekerskaarten)
aanschaffen.
7.
Burgemeester en wethouder kunnen op aanvraag aan iedere eigenaar of houder
van een motorvoertuig een algemene parkeervergunning of -ontheffing verlenen
voor de gebieden I en II.
8.
Een ondernemersparkeervergunning of -ontheffing voor de gebieden I en II wordt
alleen verleend aan de eigenaar of houder van een motorvoertuig, wanneer deze
volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel een onderneming heeft
in gebied I. Per inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt maximaal één
ondernemersparkeervergunning of -ontheffing verleend.
9.
Burgemeester en wethouders kunnen aan een parkeervergunning of -ontheffing
beperkingen verbinden die betrekking hebben zowel de te gebruiken
parkeerplaatsen als op de tijdstippen waarop de parkeervergunning of -ontheffing
van kracht is.
10. Burgemeester en wethouders kunnen aan een parkeervergunning of -ontheffing
ook andere voorschriften en beperkingen verbinden. Deze voorschriften mogen
alleen strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de
beschikbare parkeerruimte.
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11. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van alle in
dit artikel bedoelde voorschriften, wanneer dit niet strijdig is met het beschermen
van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

Artikel 4
1.

2.

Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag voor een
parkeervergunning of -ontheffing binnen vier weken na ontvangst van de
aanvraag.
Burgemeester en wethouders kunnen de in het eerste lid genoemde termijn met
ten hoogste vier weken verlengen. Van een verlenging wordt de aanvrager, voor
afloop van de in het eerste lid genoemde termijn, schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 5
1.
2.

3.
4.

Een bewonersparkeervergunning of -ontheffing wordt voor een kalenderjaar
verleend.
Een bewonersparkeervergunning of -ontheffing bevat ten minste informatie over
het gebied, de periode en het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de
parkeervergunning of -ontheffing geldt.
Een algemene- of ondernemersparkeervergunning of -ontheffing wordt voor een
kalenderjaar of een twaalfde deel daarvan verleend.
Een algemene- of ondernemersparkeervergunning of -ontheffing bevat ten minste
informatie over het gebied, de dagen, de periode en het kenteken van het
motorvoertuig waarvoor de parkeervergunning of -ontheffing geldt.

Artikel 6
Burgemeester en wethouders kunnen een parkeervergunning of -ontheffing intrekken
of wijzigen:
1. op verzoek van de vergunning- of ontheffinghouder;
2. wanneer de vergunning- of ontheffinghouder niet meer woonachtig is op het adres
of geen onderneming meer heeft in het gebied, waarvoor de parkeervergunning of
-ontheffing is verleend;
3. wanneer zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant
waren voor het verlenen van de parkeervergunning of -ontheffing;
4. wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van parkeervergunningen of ontheffing komt te vervallen;
5. wanneer de vergunning- of ontheffinghouder in strijd handelt met de aan de
parkeervergunning of -ontheffing verbonden voorwaarden;
6. wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de parkeervergunning of -ontheffing
onjuiste gegevens zijn verstrekt;
7. om redenen van openbaar belang.

Afdeling III.

Verbodsbepalingen

Artikel 7
1.

2.

3.

Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig te plaatsen of te
laten staan:
a.
op een parkeerapparatuurplaats;
b.
op een belanghebbendenplaats;
c.
op een blauwe zone parkeerplaats.
Het is verboden een fiets, bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze
tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een
normaal gebruik ervan wordt belemmerd of verhinderd.
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het
eerste lid van dit artikel.
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Artikel 8
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Het is verboden op een parkeerapparatuurplaats gedurende de tijden waarop het
parkeren daar slechts tegen betaling is toegestaan:
een motorvoertuig te parkeren indien de parkeerapparatuur niet in werking is
gesteld of niet onmiddellijk na aanvang van het parkeren in werking wordt
gesteld;
een motorvoertuig geparkeerd te houden indien de parkeerapparatuur aangeeft
dat de parkeertermijn is verstreken.
Het in het eerste lid vervatte verbod geldt niet wanneer aan de eigenaar of houder
van het motorvoertuig een vergunning of ontheffing is verleend voor het parkeren
op de betreffende parkeerapparatuurplaatsen en niet gehandeld wordt in strijd
met de aan die vergunning of ontheffing verbonden voorwaarden.
Het in het eerste lid vervatte verbod is niet van toepassing op motorvoertuigen
die geparkeerd staan op parkeerapparatuurplaatsen terwijl op grond van de
Parkeerbelastingverordening 2020 naheffingsaanslagen zijn opgelegd wegens het
niet betalen van het verschuldigde parkeergeld.
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het
eerste lid van dit artikel.

Afdeling IV. Strafbepaling
Artikel 9
Overtreding van het bepaalde in afdeling III van deze verordening wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de eerste categorie.

Afdeling V. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 10
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening
zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen personen.

Artikel 11
1.
1.

2.
3.

Deze verordening treedt in werking op de 1e dag na bekendmaking, medio
november 2020.
De "Parkeerverordening Veldhoven 2018", vastgesteld bij raadsbesluit van 28
november 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde
datum.
Vergunningen die zijn verleend krachtens de "Parkeerverordening Veldhoven
2018" worden geacht te zijn verleend krachtens deze verordening.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Parkeerverordening 2020".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 27 oktober 2020.

mr. G.M.W.M. Wasser
griffier

M.J.A. Delhez
voorzitter
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Straatnamenoverzicht behorende bij Parkeerverordening 2020
gebied III straatnaam
Armehoefstraat
Begijnstraat
Bossebaan
Burg. van Hoofflaan

huisnummers*

gebied III wordt begrensd door
Lange Kruisweg

17 t/m 61
100 t/m 130 en 155 t/m 177

Hermannistraat
Aerdmennekesbaan
Adriaansdreef

53 t/m 69 en 114 t/m 120

De Mortelhof
De Reijenburg

Hagendorenseweg
Kapelstraat-noord
Korteweg
Hoogepat
Djept-zuid
Heerbaan

1 t/m 8

Het Groen

De Uilenburg

2 t/m 94

Dennebeek
Eikebeek
Geer

voetpad van Lover naar Wal westzijde
school
Olmebeek

20 t/m 26

De Loop
Putter

Ceciliastraat
De Bussels
De Heufkens
De Koolhof
De Ligt

Goudenakkerstraat
Hagendorenseweg
Heemweg
Herikbeek

2 en 4

Het Lover
Heuvelstraat
Hoenderakkerstraat
Hoogepat
Iepebeek

9 t/m 59 en 12 t/m 68

Kapelstraat-Zuid
Kerktorenstraat
Klaverpad
Klaverplein

37 t/m 61 en 38 t/m 68
1 t/m 39 en 2 t/m 52

1 t/m 37 en 2 t/m 26

Koraal
Lange Mees
Lariksbeek
Lijsterbesbeek
Mastebeek
Meidoornbeek
Merefeltstraat
Olmebeek

54 t/m 116 en 63 t/m 81
9 t/m 45 en 18 t/m 58

Papenvoort
Pietershoek
Plataanbeek
Potakkerstraat
Ringoven
Schimmerik
Sledsenpad
Sparrebeek
Tasveld
Valgaten
Van Aelstlaan
Van Vroonhovenlaan
Veken
Wal
Wikkebeek

1 t/m 21
59
56 t/m 144 en 173 t/m 299

Wilgenakkerstraat
Wolfakkerstraat

5 7 6

Blauwe zones binnen gebied I
Parkeerterrein
Parkeerterrein
Parkeerterrein
Parkeerterrein
Parkeerterrein

Meent Noord
Meent Zuid
Braak Noord
Braak Zuid
Lei

Parkeerterrein Meiveld
Parkeerterrein Geer_____________

Blauwe zones binnen gebied III
Bossebaan
Schimmerik

parkeerterrein muziekschool
tegenover nrs 12 t/m 24

Polkestraat
Kapelstraat-Zuid

62 t/m 68

Hagendorenseweg

35

Heuvelstraat
59 t/m 67
De Reijenburg____________ 9 t/m 197__________________
* waar geen huisnummers vermeld worden, gelden alle huisnummers in de genoemde straat
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Veldhoven

Raadsbesluit Parkeerbelastingverordening 2020
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

20.067
27 oktober 2020
vaststellen Parkeerbelastingverordening 2020

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2020, nummer
20.0000045;
overwegende dat het wenselijk is de Parkeerbelastingverordening 2020 vast te stellen
in verband met de invoering van diverse blauwe zones in het Citycentrum, zulks onder
gelijktijdige intrekking van de Parkeerbelastingverordening 2018;
gelet op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990 en de
Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t :
vast te stellen de "Parkeerbelastingverordening 2020".

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a.
parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode laten stilstaan van een
voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het
onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of
lossen van goederen;
b.
motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met inbegrip van
brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;
c.
houder: degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten
tijde van het parkeren was ingeschreven in het kentekenregister als bedoeld in de
Wegenverkeerswet 1994;
d.
parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van
verzamelparkeermeters, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke
opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;
e.
centrale computer: computer, van het bedrijf of de bedrijven waarmee de
gemeente Veldhoven een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de
registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op
het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of andere
apparatuur.

Artikel 2

Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:
a.
een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan
wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen, door het
b.

college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning of
ontheffing voor het parkeren van een motorvoertuig op de in die vergunning of
ontheffing aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3
1.
2.

3.

4.

Belastingplicht

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het
motorvoertuig heeft geparkeerd.
Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:
a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de
belasting te willen voldoen;
b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a,
heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande
dat:
i. als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt
overlegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze
overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar
de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft
geparkeerd;
ii. als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan
ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig
heeft geparkeerd.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die
op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig
heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van
het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig gemaakt heeft
gebruik en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de
vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4

Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het parkeren van motorvoertuigen
waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit is
aangebracht.

Artikel 5

Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de
bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 6
1.

2.

Wijze van heffing

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van
voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de
aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de
daartoe bestemde wijze.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van
voldoening op aangifte.
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Artikel 7
1.
2.

3.
4.

Ontstaan van de belastingschuld en termijnen van betaling

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomtig de aangifte
worden betaald bij de aanvang van het parkeren.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag de belasting overeenkomstig
de aangifte worden betaald na het einde van het parkeren, indien het bij de
aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt
door het via een telefoon bij de centrale computer registreren van de
parkeerbeweging.
De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd bij aanvraag van de
parkeervergunning
Een naheffingsaanslag moet direct worden betaald.

Artikel 8

Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van
de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in
alle gevallen door burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 9
1.

2.

Kosten

De hoogte van de naheffingsaanslag ter zake van de parkeerbelasting bedoeld in
artikel 2, onderdeel a, bedraagt C 60,00, bestaande uit C 59,90 kosten aanslag en
C 0,10 voor één minimaal te betalen tijdseenheid.
Het bedrag van de naheffingsaanslag wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking
vastgesteld.

Artikel 10

Kwijtschelding

Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels geven met betrekking tot de
heffing en de invordering van de parkeerbelastingen.

Artikel 12
1.
2.
3.

4.

Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de 1e dag na bekendmaking, medio
november 2020.
De datum van ingang van de heffing is op de 1e dag na bekendmaking, medio
november 2020.
De "Verordening parkeerbelastingen 2018", vastgesteld op 19 december 2017,
nummer 17.164, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
Deze verordening kan worden aangehaald als "Parkeerbelastingverordening
2020".

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 27 oktober 2020.

mr. G.M.W.M. Wasser

M.J.A. Delhez

griffier

voorzitter
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Overzicht gebieden betaald parkeren behorende bij
Parkeerbelastingverordening 2020

Gebied I straatnaam

Gebied I, II en IIA begrensd door

Blauwe zone

Heemweg
Bossebaan
Geer
Het Lover
Iepebeek
Wal
Geer
Veken

2 uur

Gebied II
Repel

Gebied IIA
Bree
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Tarieventabel behorende bij Parkeerbelastingverordening 2020
1.

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2,
onderdeel a van de Parkeerbelastingverordening 2020, bedraagt, ongeacht de
betaalwijze, voor de gebieden zoals aangegeven op de bij de verordening
behorende overzichtstekening (nr. 2020-192):
2020
2018
1 in gebied I ma t/m do + za 9.00-18.00
vrij C+ andere koopavonden) 9.00-21.00
per uur
n.v.t. (blauwe
e 1,30
zone 2
met een minimale betaaleenheid van
uur)
e 0,10
2

2.

in gebied II en II A ma t/m do + za 9.00-18.00
vrij C+ andere koopavonden) 9.00-21.00
1e 2 uur
daarna per uur
met een minimale betaaleenheid van
en een maximum dagbedrag van

gratis
C1,30
C0,10
C4,00

e 1,30
e 0,10
e 4,00

Het tarief voor een vergunning of -ontheffing als bedoeld in artikel 2, onderdeel b
van de Parkeerbelastingverordening 2020, bedraagt, voor de gebieden zoals
aangegeven op de bij de verordening behorende overzichtstekening (nr. 2020
192):

A. Bewonersparkeervergunning of -ontheffing:
in de gebieden I, II, II A en III, geldig gedurende alle dag en van de week
1 1e Bewonersvergunning of -ontheffing per jaar
e18,00
e18,00
2 2e bewonersvergunning of -ontheffing per jaar
e36,00
e36,00
3 Dagvergunning of -ontheffing bezoekers in gebied I
e1,95
e1,95
en II en II A per stuk
4 Dagvergunning of -ontheffing bezoekers in gebied III
e0,15
e0,15
per stuk

B.

algemene parkeervergunning of -ontheffing:
1

2

3

in gebied II en II A geldig van maandag t/m vrijdag
per maand
of per jaar
in gebied II en II A geldig van maandag t/m zondag
per maand
of per jaar
in de gebieden I, II en II A geldig van maandag t/m
zondag
per maand
of per jaar

e29,60
e355,00

e29,60
e355,00

e35,40
e425,00

e35,40
e425,00

e59,20
e710,00

e59,20
e710,00

e29,60
e355,00

e29,60
e355,00

C. ondernemersparkeervergunning of -ontheffing:
1

2

in de gebieden I, II en II A geldig van maandag t/m
zondag
per maand
of per jaar
in de gebieden I, II en II A geldig op maandag
(marktdag) per jaar
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Afdeling Beheer en Realisatie
Cluster Beheer

Veldhoven

City Centrum Veldhoven
II - II A

betaald parkeren met dagtarief

getekend:
datum

: 27-08-2020

gewijzigd:
overzichtstekening blauwe zones

gewijzigd:
gewijzigd:
gewijzigd:

grens eventueel vergunning parkeren

gewijzigd:
gewijzigd:
gewijzigd:
gewijzigd:

blauwe zone

schaal: nvt

formaat: Al

alle maten in meters, peilen in meters t.o.v. NAP, diameters
en materialen in millimeters, tenzij anders aangegeven

L:\Planvorming\Parkeren\Parkeerbeleid\_2020_overzichtstekening blauwe zones CityCentrum^|2020-192 overzichtstekening blauwe zones City centrum.dwg

tekeningnr.

2020" 192

gemeente Veldhoven, bezoekadres: meiveld 1 5501 KA Veldhoven
postadres: postbus 10101 5500 GA Veldhoven
© Auteursrecht voorbehouden
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Datum besluitraad
Agendapunt
Volgnummer
Gewjzigd voorstel
Portefeuillehouder

Veldhoven
27 oktober 2020
20bs00097 1 20.070

Datum oordeelraad
Datum B en W
Programma begroting
Taakveld

6 oktober 2020
15 september 2020
8
8.1

A. van den Oever

Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan 'Riethovensedijk 12’
Beslispunten
1. Het bestemmingsplan 'Riethovensedijk 12' overeenkomstig de geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMR0.0861.BP00134-0401.gml
met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond
welke is ontleend aan het BGT en is opgeslagen onder nummer oNL.IMR0.0861.BP00134-0401, vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.

Inleiding
Het perceel Riethovensedijk 12 is gelegen in het buitengebied van Veldhoven, ten
zuiden van de A67 en op een afstand van ongeveer 200 meter ten oosten van de
toekomstige N69. In onderstaande afbeeldingen is de ligging van het perceel
weergegeven.
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Afbeelding 1:
Luchtfoto met ligging Riethovensedijk 12

T,

V'
Afbeelding 2:
Ligging Riethovensedijk 12 tov N69

Op het perceel Riethovensedijk 12 is volgens het geldende bestemmingsplan een
agrarisch bedrijf, een paardenhouderij als nevenactiviteit en een caravanstalling
toegestaan. De eigenaren willen de agrarische bedrijfsactiviteiten niet meer
voortzetten en de activiteiten wijzigen naar een loonwerkbedrijf, een
pedicure/schoonheissalon als beroep aan huis en statische opslag zoals caravans.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan worden
aangepast. Hiertoe is een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht, wat
gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen. Gedurende deze periode zijn geen
zienswijzen ingediend.

Beoogd effect
Het bieden van mogelijkheden voor bedrijfsmatige ontwikkelingen passend binnen de
regelgeving en de omgeving.

Argumenten
1.1.
Verzoek leidt tot ruimtelijke en landschappelijke kwaliteitsverbetering.
Door de aanpassing van het bestemmingsplan vervalt de gehele agrarische
bedrijvenbestemming en wordt het bouwperceel verkleind van 1,3 ha naar 0,5 ha. Een
aantal bouwwerken en voorzieningen van het voormalige agrarische bedrijf heeft de
eigenaar inmiddels al verwijderd (zie onderstaande foto), zoals een paardenbak met
bijbehorende bouwwerken (witte cirkel), 625 m2 mestbassin (blauwe cirkel) en
erfverharding (gele cirkel).

Recent heeft er dus al een ruimtelijke kwaliteitsverbetering plaatsgevonden. Door het
aanpassen van het bestemmingsplan met een bouwperceel van maximaal 0,5 ha kan
de kwaliteitsverbetering verder juridisch worden vastgelegd. Binnen deze 0.5 ha kan
nog een loods van 500 m2 worden gerealiseerd die initiatiefnemers voor hun
loonwerkbedrijf wensen te realiseren.
Naast de verkleining van het bouwvlak wordt ook ingezet op een kwaliteitsverbetering
van het landschap. Hiervoor is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. De
uitvoering en in stand houding van dit landschappelijke inrichtingsplan is via de regels
in het bestemmingsplan geborgd.
2.1. Afspraken over de kosten zijn vastgelegd
Met de betrokken eigenaren zijn overeenkomsten gesloten, op basis waarvan het
verhaal van kosten van het plan is verzekerd. In artikel 6.12, lid 2 Wro is geregeld dat
als de kosten anderszins zijn verzekerd er geen exploitatieplan hoeft te worden
vastgesteld.

Kanttekeningen en risico's
Er zijn geen kanttekeningen of risico's.
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Financiën
Ten behoeve van de realisering van de bestemmingsplanherziening is een anterieure
exploitatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de eigenaren. Hierbij zijn de
te maken kosten ten behoeve van deze ontwikkeling volledig verhaald op de
eigenaren. De exploitatiebijdrage komt ten bate van taakveld 8.1. Ook eventuele
planschades worden op basis van de overeengekomen planschade-overeenkomst
betaald door de eigenaren.

Communicatie en samenspraak
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke, wettelijk
voorgeschreven, wijze bekend
gemaakt in de Staatscourant, via DROP (voorheen GVOP, het elektronisch
gemeenteblad voor officiële bekendmakingen), waarvan een verkorte melding wordt
geplaatst in het Veldhovens Weekblad en verder digitaal via de gemeentelijke website
en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Uitvoering | planning
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan gedurende een
periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan er enkel
beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest een zienswijze naar voren te brengen

Bijlagen
Ontwerpbestemmingsplan 'Riethovensedijk 12' (zie volgende link:
httPs://www■ruimteli^keplannen■nl/viewer/view?planidn=NL■IMRO■0861■BP001340301 )

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,
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27 oktober 2020
Vaststellen bestemmingsplan 'Riethovensedijk 12'

De raad van de gemeente Veldhoven;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2020, nr.
20.070;
overwegende dat
- het ontwerpbestemmingsplan 'Riethovensedijk 12' van 10 juli 2020 tot en met 20
augustus 2020 ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend;
gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Riethovensedijk 12' overeenkomstig de geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMR0.0861.BP00134-0401.gml
met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is
ontleend aan het BGT en is opgeslagen onder nummer o-NL.IMR0.0861.BP001340401, vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 27 oktober 2020

mr. G.M.W.M. Wasser
griffier

M.J.A. Delhez
voorzitter

