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Behandeling begroting 2022
Versie 29-7-2021, vl
Data
Vrijdag 24-9

Actie
Aanbieding Programmabegroting 2022 aan de raad en verzending naar de pers
(embargo tot en met persgesprek met college, zoals gebruikelijk)

Woensdag 6-10

Fracties bieden technische vragen digitaal aan bij griffie uiterlijk om 12.00 uur.

Vrijdag 15-10

Beantwoording van technische vragen. Vragen en antwoorden worden digitaal
verspreid naar alle fracties en college. De vragen worden uiterlijk op vrijdag
beantwoord. Eerder indien mogelijk.

Woensdag 20-10
uiterlijk 12.00 uur

Fracties kunnen moties en amendementen aanbieden voor een inhoudelijke
ambtelijke toets en/of een technische toets door de griffie (graag bij indienen
aangeven wat je als fractie wenst).
Beantwoording uiterlijk op woensdag 28-10.

Woensdag 27-10,
uiterlijk 11.00 uur

Fracties zenden 'eigen verhaal' met topics in voor publicatie in het Veldhovens
Weekblad en op de website. Iedere fractie krijgt een halve pagina in het
Veldhovens Weekblad ter beschikking. Fracties kunnen ondersteuning en
advies krijgen van de griffie.
Aanleveren van de teksten via ariffie@5veldhoven.nl. Eerder toesturen kan
natuurlijk altijd.
Fliervoor wordt een memo toegestuurd.
Check drukproef door fracties bij griffie. Dit kan ook digitaal.

Vrijdag 29-10
16.00-17.00 uur
Dinsdag 2-11
19.30 uur

Spreekrecht m.b.t. de Programmabegroting.
Reservering voor het geval er gebruik gemaakt wordt van het spreekrecht.

Woensdag 3-11

Publicatie begrotingspagina's Veldhovens Weekblad/website.

Woensdag 3-11

Fracties bieden moties en amendementen aan bij de griffie om uiterlijk
10.00 u. In uitzonderingsgevallen kunnen moties en amendementen later
worden ingediend.
De moties en amendementen zijn vanaf woensdagmiddag beschikbaar via de
website voor raad en college.

Maandag 8-11

19.30U.

21.30 u.
21.45 u.

Dinsdag 9-11

10.00 u.
11.45 u.
12.00 u.
12.30 u.
13.30 u.

17.00 u.
Dinsdag 9-11
vanaf 18.30 uur

Eerste termijn:

Bijdrage door iedere fractie van max. 10 minuten (incl.
presentatie essentie van moties en amendementen).
Na de eerste termijn van iedere fractie, krijgen de andere
fracties de mogelijkheid om verhelderende/technische vragen
te stellen over de bijdrage (max. 5 minuten)
Pauze
Beantwoording door het college op politieke vragen die expliciet
zijn gesteld door de raad tijdens de eerste termijn
Tweede termijn:

Inhoudelijk debat n.a.v. de eerste termijn
Pauze
Beantwoording door het college op politieke vragen die
expliciet zijn gesteld door de raad tijdens de tweede termijn
Lunch
Behandelen van moties/amendementen
o
Indienen
o
Reactie/advies college
o
Reactie door fracties
Afronding en stemmingen
o
Amendementen
o
Raadsbesluiten
o
Moties
Einde

Begrotingsdiner voor raads- en steunfractieledenleden, collegeleden, en hun
partners

Wat gaat er goed fout bij de Aanpak Woningbouwversneller?

In de Programmabegroting, lees ik:
«

Met de woningbouwversnelling zorgen we ervoor dat er sneller meer woningen worden gebouwd

En in de Verkenning naar de toekomst van het Citycentrum:
»

500 tot 1000 woningen in het Citycentrum is denkbaar

»

In met name het middel dure en duurdere woonsegment

Maar, in het Veldhovens Weekblad:
«

Vertraging bij drietal grote bouwplannen

»

Door juridische procedures van inwoners

Wat klopt hier niet?
Bij het bestemmingsplan Bossebaan hebben we meer dan vier maanden moeten wachten op de Nota van
beantwoording (vele) zienswijzen en bij de Raad van State heeft de gemeente namens deze Raad nog steeds
geen verweer ingediend.
Naast de drie genoemde grote bouwplannen, is het hoogbouwplan bij de Ambachtslaan stilgezet, voorafgaand
aan een eventuele juridische procedure van inwoners. En bij de gebiedsontwikkeling Djept is uit voorzorg de
woontoren als optie opgenomen.
46 lopende rechtszaken.
Ligt de fout voor al deze bouwplannen bij inwoners?

1
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Dat leefbaarheid leidend moet zijn bij ruimtelijke initiatieven, ook in en rondom het (City)Centrum, is (net als
Participatie) niet nieuw.

In lijn met het huidige beleid moet hoger bouwen passen in de (directe) omgeving, met een passende groen
invulling. Maar de gemeente heeft de Inbreidingsvisie, beleid inbreidingslocaties niet geëvalueerd en naast deze
Inbreidingsvisie was de gemeente bij het ontwerpbestemmingsplan Bossebaan ook de Werkwijze beoordelen
verzoeken hoogbouw

vergeten.

Hoe worden er voldoende betaalbare woningen gebouwd?

In de Verkenning naar de toekomst van het Citycentrum lees ik:
«

Doordat het huidige Citycentrum royaal is voorzien van woningen in het goedkope segment

Dat kan natuurlijk niet kloppen, want er is juist een schreeuwend tekort I grote behoefte aan betaalbare
woningen, voor jong en oud.
Uit stukken verkregen middels WOB-verzoek blijkt dat de ontwikkelaar van het Woningbouwversnelling project
Bossebaan voor de (slechts) 90Zo sociale huur I koop van de in totaal maximaal 170 appartementen, hele andere
plannen heeft.
«

geven aan voor blok C een woonconcept te hebben bedacht voor kenniswerkers (nieuwe naam:
Internationals) van

(long stay). Deze woningen zullen gemeubileerd worden waardoor de huurprijs naar

verwachting boven de sociale huurprijs zal uitkomen. Er wordt aangegeven dat dit waarschijnlijk in de
servicekosten verrekend kan worden.

Weet het College dit? En heeft zij hier de Raad voldoende en tijdig over geïnformeerd?

In de (ontwerp)Omgevingsvisie staat bij elk van de drie kernopgaven een moeilijk te beantwoorden vraag,
waaruit blijkt dat leefbaarheid binnen de Sterk stedelijke structuur voor toekomstige bewoners en omwonenden
niet leidend is.
Misschien helpen deze drie concrete vragen bij het vinden van de juiste oplossing voor deze blijkbaar
ingewikkelde puzzel:

Tot slot wil ik kort vermelden dat we op onze petitie jammer genoeg nog geen enkele inhoudelijke reactie
hebben mogen ontvangen, maar sinds vorige week zijn we weer in gesprek met de gemeente over ons
burgerinitiatief.
Wordt vervolgd...
2
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Wat gaat er goed 7 fout bij de woningbouwversneller?
* Met de woningbouwversnelling zorgen we ervoor dat er
sneller meer woningen worden gebouwd *1513
*

De toevoeging van 500-1000 woningen in het Citycentrum is denkbaar. Mede
doordat het huidige Citycentrum royaal is voorzien van woningen in het goedkope
segment is het voor een goede menging van doelgroepen en een gedifferentieerd
woonklimaat wenselijk woningen in met name het middeldure en duurdere
woonsegment toe te voegen. '2

* Participatie staat centraal *3
*

... zullen we deze eerste omgevingsvisie reeds over 2 jaar actualiseren. Hierin zal ook
een nadere uitwerking van een visie op en kaders voor hoogbouw een plek krijgen.

*

Voor Veldhoven is participatie niet nieuw.... Er wordt op dit moment
participatiebeleid opgesteld...

Vertraging bij drietal
grote bouwplannen*4
De door raad en college vurig geúite wens om
versneld tot (extra) woningbouw te komen,
stuit niet zelden op weerbarstige praktijk van
Door
Juridische
beroepsprocedures.
procedures van inwoners bij de Raad van State
lopen momenteel drie grote woningprojecten
vertraging op: bouwplan hoek Burg. Van
Hoofflaan
Bossebaan, bouwplan De Run
5601
(Zuídzorg)
en
uitbreidingsplan
Zilverackers Kransackerdorp.
Dat
gaf
wethouder Ad van den Oever (VVD) te kennen,
toen VSA-raadslid Wim Peter hem om deze
informatie vroeg.

Wij zijn een groep die op de trom slaat, omdat bij inbreidingen Į
hoogbouwplannen in Veldhoven leefbaarheid leidend moet zijn

1/2

Waarom gaat het niet goed en hoe kan het beter?
Sterk stedelijke
structuur*3

Dat leefbaarheid leidend moet zijn bij ruimtelijke initiatieven,
ook in en rondom het (City)Centrum, is niet nieuw*57
* Wie heeft welk belang bij een Landmark, Eyecatcher,
Oriëntatiepunt?
* Hoe worden er voldoende betaalbare woningen gebouwd?
* Hoe dringen we de dominante rol van het autoverkeer
terug? *5S,1Ū
* Hoe maken we de fiets het efficiëntste vervoermiddel?*12
* Hoe versterken we het groen met betekenis? *2-ìSi 8

Uitbreiding personele capaciteit ruimtelijke ontwikkelingen n
is geen garantie voor betere samenspraak*9511

Hoogwaardige groenstructuur

* -"'"

Versterken fietsnetwerk

* Verdichting gaat gepaard met goed
openbaar vervoer en met een
aantrekkelijke groene omgeving
* Bij verdichting worden de 'groene
vingers' ontzien en waar mogelijk
versterkt

Wij zijn een groep die op de trom slaat, omdat bij inbreidingen Į
hoogbouwplannen in Veldhoven leefbaarheid leidend moet zijn
2/2
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Referenties:
Sa 9 november 2021

1.

Programmabegroting 2022, 8

2.

Verkenning naar de toekomst van het Citycentrum, juli 2021

3.

(antwerp)Omgevingsvisîe: Stad van dorpen in het hart var de Brainport, augustus 2021

4.

Raadsnieuws, Veldhorens Weekplan, woensdag 13 oktober 2021

5.

Ruimtelijke StructuurVisie Veldhoven, Durven kiezen voor kwaliteit, maart 2009

6.

Inbreîdìngsvisie, beleid inbreidingslocaties, november 2016

7.

Werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw, juli 2019

8.

Belangrijke keuzes voor een verdere verstedelijking van Veldhoven, januari 2021

9.

lijdelijke kaders participatie bij ruimtelijke initiatieven, juli 2021

10.

Stede lijke As Veldhoven, Stralende parels aan een sterk en schitterend snoer, november 2008

11.

O mgevingsd ia loog volgens BügelHajema, BügelHajema

12.

Vijf tips voor een fietsvriendelijke stad, RUIMTEVOLK, 3 juni 2021

13.

Aanpak Woningbouwversnellìng, maart 2019

Bijlagen:
A.

Burgerinitiatief: Autoluwe Stedelijke As, september 2020

B.

Petitie: Leefbaarheid moet leidend zijn bij hoogbouwplannen in Veldhoven, maart 2021

Extra bijlagen (op verzoek verkrijgbaar, zie ook QR-code)
Wij zijn een groep die op de trom slaat, omdat bij inbreidingen ļ
hoogbouwplannen in Veldhoven leefbaarheid leidend moet zijn

Bijlage A: Burgerinitiatief
Stadsdorp Veldhoven *2
3**
Wie over twintig jaar door Veldhoven fietst zal zien dat er flink Is bijgebouwd om zo
elke Veldhovenaar een goede, betaalbare woning te kunnen bieden. Met name in en
rondom het Citycentrum, Burgemeester van Hoofflaan, op en langs bedrijventerrein
De Run en de uitvalswegen heeft Veldhoven een nieuw gezicht gekregen. Hier is
Veldhoven stads. Langs de as Hertgang, Dom, Sterren laan. Heerbaan laat het meer
stedelijke karakter zich af toe zien bij knooppunten van wegen, entrees van wijken of
rondom voorzieningen. De ruimtelijke structuur van Veldhoven is meer verweven
geraakt met de stad Eindhoven, maar desondanks heeft Veldhoven dankzij haar
compacte opzet haar zelfstandige positie en eigen karakter weten te behouden. Het
Citycentrum is vanuit alle delen van de stad goed op de fiets bereikbaar.

Autoĩuwe ŚĨądëlijke As
De 15 minuten stad *2
Het idee van de 15-minutenstad of-wijk is niet nieuw. Samengevat betekent het dat
bewoners op 15 minuten ("density*) wandelen of fietsen ("design") alle essentiële
functies

vinden:

winkels,

kantoren,

scholen,

gezondheidszorg,

sport,

cultuur

en

ontspanning ("diversity"). Nabijheid is het uitgangspunt van de 15-minutenstad. Elke
voorziening vind je op een wandel- of fietsafstand van 15 minuten.

Ideaal

Bereikbaarheid is een belangrijke basisvoorwaarde voor het functioneren van het centrum.

is een woning op tien (hoogwaardíge) OV-reisminuten van

het stedelijke

Stadspark

met

parkachtig

groen

recreëren. Collectieve tuinen,

als

parken,

standaard,
pleinen

ruimte

Bereikbaarheid staat echter niet synoniem aan doorgaandheid. In het ontwerpatelier is een helder
en realistisch alternatief geschetst voor de bestaande structuur van doorgaande wegen. Dit

centrum. Bereid 5-10 minuten te lopen voor autovrije straat
*

ontstaan ruimte en mogelijkheden voor een kwalitatieve invulling van zowel de centrale parel, het
City Centrum, de kleinere parel, het Odeonplein en vooral voor grote delen van het snoer.

Groenstedelijk, Groen met betekenis*8
*

Ruimte maken voor kwaliteit*10
Door slim om te gaan met de infrastructuur en strategische keuzen te maken in de ontsluiting

om

te

spelen

en

te

en hofjes als vervanging voor de

alternatief maakt een daadwerkelijk aangenaam en kwalitatief verblijfsgebied in grote delen van de
beoogde as mogelijk.

eigen tuin,
*

Afwisselende en verrassende architectuur. Maximaal 5-10 lagen.

De basis ligt in de omleiding van doorgaand autoverkeer. Het City Centrum blijft bereikbaar voor
autoverkeer, maar de wegen eindigen bij het City Centrum.

2.

Verkenning naar de toekomst van het Citycentrum, juli 2021;

3.

(on twerpjOmgevingsvisie: Stad van dorpen in het hart van de Brainport, augustus 2021

De Burgemeester Vän Hoofflaan wordt gevoelsmatig afgetakt van de hoofdontsluitingsroute, door

8.

Belangrijke keuzes voor een verdere verstedelijking van Veldhoven, januari 2021

een haakse kruising met de Abdijlaan/Run te maken. Het gebruik van de Burgemeester van

10.

Stedelijke As Veldhoven, Stralende parels aan een sterk en schitterend snoer, november 2008

Hoofflaan vormt daarmee geen vanzelfsprekende route meer, maar een bewuste keuze.
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Bijlage B: Petitie
Leefbaarheid moet leidend zijn bij
hoogbouwplannen in Veldhoven
De gemeente Veldhoven besluit over u, zonder u. Dat
kan ook u overkomen Ingrijpende veranderingen in uw
buurt, zonder dat u daar vooraf inspraak in neeft. Bij
Bossebaan, Ambachtslaan, KFC I Domino's in Zeelst
hebben de buurtbewoners voorat géén samenspraak
gehad en was leefbaarheid niet leidend.
Wij
burgers van Veldhoven die vóór woningbouw zijn maar óók opkomen voor
leefbaarheid bij bouwplannen
constateren

BosseToren
Va n DeBa an?™».»

*

De lopende bouwplannen passen niet in de omgeving: Bossebaan met een
woontoren van 38 meter, KFC / Domino's drive-thru met een redainetoren
van 20 meter en Ambachtslaan met een woontoren van 32 meter

*

Er heeft geen omgevingsdialoog plaatsgevonden

*

Het College vindt voor lopende projecten het respecteren van afspraken met
Ontwikkelaars en Stedelijk Gebied Eindhoven belangrijker dan leefbaarheid
voor en samenspraak met haar eigen burgers

en verzoeken

WWW.

het bestuur van de gemeente Veldhoven dan ook nadrukkelijk haar lopende
bouwplannen wat betreft hoogbouw in Veldhoven per direct te herzien, in
samenspraak met omwonenden.

https://hooebouwveldhovenanders.petities.nl/
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Film behorende bij Inspreekbiidraae mevrouw Prinsen (de Bibliotheek Veldhoven)
inzake Culturele hotspot d.d. 8 november 2021 (Algemene Beschouwingen)
De gehele film is te downloaden via deze link:
https://wetransfer.com/downloads/1550727bf8a1dca1ce2d8efa759b7a652021110812422779f4
6226813f9c0c93160e791389f406a20211108124251Zdfe378
(Mocht de link verstreken zijn, dan kunt u de film opvragen via de griffie, griffie@veldhoven.nl)

Geachte leden van de raad, college van B en W,
Mijn naam is Harry Welp en ik ben voorzitter van de in mei opgerichte Stichting GoClean Veldhoven.
Wij vertegenwoordigen 180 vrijwillige Zwerfavalpakkers in de gemeente Veldhoven.
Naast het schoonhouden van Veldhoven, hebben wij ons als stichting nog meer doelen gesteld.
Wij vinden dat er in de hoofden van de mensen iets moet gebeuren. Zij moeten zich veel meer
bewust voelen van het feit dat afval niet op straat hoort maar in de daarvoor bestemde bakken zoals
prullenbak, kliko's e.d.
Wij willen dat bereiken door de volgende activiteiten:
»

De belangrijkste pijler is het geven van voorlichting aan kinderen van de basisschool en het
Voortgezet Onderwijs. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Als we jonge kinderen bewust
maken van het afvalprobleem , zullen zij een automatisme gaan kweken bij zichzelf . Ouders ,
leerkrachten moeten dan wel ook het goede voorbeeld geven en kinderen helpen bij dat
automatiseringsproces in hun doen en laten. Zij moeten leren dat het afval deponeren in de
daarvoor bestemde bakken normaal is.

»

Die voorlichting geven wij door het uitgeven van een prentenboek dat gericht is op kinderen
in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Dit prentenboek kunnen wij gratis uitdelen aan alle
Veldhovense kinderen dankzij bijdragen van gemeente, bedrijven en particulieren. Naast het
uitgeven van het prentenboek gaan wij met fa De Bries, die de gemeente Veldhoven
ondersteunt in het afvalproces lessen verzorgen voor die kinderen en direct een opruimactie
in hun wijk organiseren. Ook gaan we aan de slag in de hogere groepen en hebben we al een
uitnodiging om een les te verzorgen op het Sondervick College.

»

Wij praten ook met winkeliers en bedrijven. Zij moeten zich verantwoordelijk voelen voor
een schone omgeving rondom hun bedrijf. Zij moeten gaan beseffen dat een schone
omgeving hun visitekaartje is en dat het mensen stimuleert om de omgeving ook schoon te
houden. In de wet staat dat iedere ondernemer verplicht is om 25 meter rondom zijn bedrijf
de zaak schoon te houden. Slechts enkele bedrijven doen dit uit eigen beweging. Het
merendeel is daar niet mee bezig en laat alles over aan de gemeente en aan de
Zwerfavalpakkers. D.m.v. het gesprek wat we aangaan met deze bedrijven gaan we kijken
hoe we samen dit probleem kunnen aanpakken. Ze moeten zich verantwoordelijk gaan
voelen voor hun omgeving. Deze gesprekken hebben al effect bij o.a. Albert Heijn en Jumbo.

»

We zijn in gesprek met landelijke organisaties en nemen deel aan acties die in den lande
worden gehouden. Zo is daar de landelijke opschoondag in maart, de World Clean Up Day in
september, De Plastic Peuk Meuk maand in juni en dan hebben we ook nog onze eigen acties
zoals het Slotenproject in het voorjaar , het vuurwerkproject direct na Nieuwjaar en acties
met diverse partijen zoals politiek , verenigingen en bedrijven.

»

We werken samen met GoClean Nederland , Litterati-app en het Zwerfafvalkompas. Vooral
dit laatste is een instrument dat wij van harte aanbevelen en waarbij het heel goed zou zijn
als Veldhoven zich hierbij aansluit.

Op dit moment worden de kosten van het aanpakken van het Zwerfafvalprobleem betaald uit de
bijdrage die de gemeente krijgt uit een fonds waarin bedrijven een soort van afvalvergoeding in
storten. Dit geld wordt besteed aan o.a. fa De Bries die zorgt voor materialen ( grijpers, zakken en
dergelijke), voorlichting en ondersteuning aan de gemeente. Ook gaat het geld op aan de
ambtenaren die beleid moeten maken en andere administratieve zaken.

Dit geld is niet genoeg om datgene te bereiken wat wij van Stichting Go Clean Veldhoven voorstaan
namelijk een schoon Veldhoven , nu maar ook in de toekomst.
Wij stellen dan ook voor dat de politiek in haar begroting extra gelden vrij maakt voor het oplossen
van het Zwerfafvalprobleem. Het welzijn van de inwoners, het belang voor een schone omgeving en
milieu is dat zeker waard en het voorkomt grotere problemen zoals overlast van ongedierte, ratten
etc. Een schone wijk is ook een veilige wijk waar de mensen zich prettiger voelen
180 vrijwilligers helpen al om het afval op te ruimen. Maar er moet meer gebeuren:
De middelen die door jullie beschikbaar gesteld moeten worden zijn bedoeld om:
»

Veldhoven lid te maken van het Zwerafvalkompas. Dit kost ongeveer 6000 euro per jaar. Het
Zwerafvalkompas wordt gevuld door alle Zappers d.m.v. het maken van foto's van alles wat
ze oppakken. Deze foto's worden verzameld in de Cloud met daarbij de plaats waar het
gevonden is, van welk materiaal het gemaakt is, het merk en evt. andere belangrijke
informatie. Met behulp van al deze gegevens ontstaat er een kaart van een bepaald gebied
of van een wijk of van de hele gemeente die precies in kaart brengt waar de hotspots van
Zwerfafval zijn, waar het enorm meevalt en waar bijna niets ligt. Aan de hand hiervan kan de
gemeente veel gerichter beleid maken v.w.b. het plaatsen van prullenbakken, vangnetten
e.d.

»

Uit de extra gelden kunnen de vervolgstappen uit dit rapport betaald worden:
-

Plaatsen van prullenbakken, vangkorven op die plekken waar veel ligt.

-

Campagnes voeren om het zwerfafval op die plaatsen tegen te gaan.

-

Voeren van allerlei campagnes in kranten, met banners en publieke acties .

-

Handhaven van de regels; er moet echt gecontroleerd worden en mensen moeten
bekeurd worden voor het feit dat ze zaken op straat gooien. Bedrijven en winkeliers
moeten aangesproken worden op hun verplichtingen.
Handhaving is naar ons idee erg belangrijk.

-

Beschikbaar stellen van goede materialen voor de vrijwilligers waardoor zij hun werk nog
beter en prettiger kunnen doen. Ook materialen die hen de gelegenheid geven om te
werken met bepaalde apps zoals Helemaal Groen, die in beeld brengt waar de Zappers
geweest zijn en waar het al weer een paar weken geleden is dat iemand daar geweest is (
effectiviteit wordt hiermee vergroot). Ook geeft de app het aantal kilometers aan die
opgeschoond zijn. Op dit moment staat Veldhoven op de derde plaats van heel
Nederland!
Ook materialen beschikbaar stellen om de Litterati-app goed te kunnen gebruiken om zo
het Zwerfafvalkompas te kunnen vullen. Deze kosten komen nu voor rekening van de
vrijwilligers. Als deze vergoed worden, zullen nog meer mensen gebruik gaan maken van
deze app waardoor het kompas nog beter gevuld wordt.

Voor onze stichting en voor alle 180 Zappers is dit een serieuze zaak. Voor iedereen in Veldhoven
zou dit een serieuze zaak moeten worden.

Wij willen heel graag meedenken over en meewerken aan die zaken die een oplossing zijn voor het
Zwerafvalprobleem. Wij nemen onze verantwoordelijkheid in deze en willen dit graag overbrengen
aan anderen.,
Op dit moment wordt in Glasgow een milieutop gehouden waarbij grote milieu problemen worden
besproken. Zaken waar wij met onze pet niet bij kunnen en die we over moeten laten aan de mensen
die er verstand van hebben.

Wel kunnen we onze bijdrage leveren aan een beter milieu en een schonere toekomst voor onze
kinderen en kleinkinderen in hun eigen leef-en werkomgeving.
-

Zuinig zijn met energie en maatregelen treffen zoals isolatie en tochtwering

-

Vaker de fiets pakken

-

Vergroening van je tuin

En natuurlijk hoort daar ook bij en dat is ook het meest makkelijke om te
doen en het kost geen cent:
Rommel niet op straat gooien maar in de daarvoor bestemde bakken.
Dit is al een grote bijdrage aan een schonere leef-en werkomgeving.
Dat moet ons heel wat waard zijn!!
Ik dank u voor uw aandacht en hoop dat u in de begroting laat zien dat het u ook heel wat waard is.
Voor meer informatie verwijs ik naar onze website www.stichtinggocleanveldhoven.nl
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ASML MMC : VermijdbaarZwerfafval

Samen
kunnen we
verzetten!

Feiten uit een halfjaar zwerfafval | Jan Daamen

Periode

Totaal aantal stuks zwerfafval

T 7966
gefilterd valide afval.

Aantal betrokken vrijwilligers
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De kleuren van de bol/cirkel geven de hoeveelheid zwerfafval nabij die locatie weer:
Groen = 1 item, Blauw = 2 t/m 9 items; Geel = 10 t/m 99 items; Rood: 100 en meer items
In bovenstaande kaart zijn alle 7.966 stuks zwerfafval weergegeven die door 5 verschillende
vrijwilligers op die locaties zijn opgeruimd van 1 januari tot en met 30 juni 2021.

PLASTIC IN FILTER

Het grootste probleem zijn de
sigarettenfilters. Deze bevatten, naast de
chemicaliën die de roker niet in zijn lichaam
denkt te krijgen, ook een vorm plastic:
cellulose acetaat. Eén peuk kan 8 liter water
verontreinigen. Sinds 3 juli geldt de single use
plastic maatregel vanuit de ook voor
tabaksproducten.

Sigarettenfilters
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Meer dan de helft van het zwerfafval bestaat uit sigarettenfilters!

T 4072
gefilterd valide afval.

Mondkapjes
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Qua aantal van een absoluut andere orde, maar dat geldt voor al het andere zwerfafval, is het
verschijnsel van de mondkapjes voor eenmalig gebruik die weggegooid worden. Analoog aan de
sigarettenfilter poogt dit masker de schadelijke stoffen buiten uw lichaam te houden, maar evengoed
wordt het na gebruik vaak aangetroffen in de openbare ruimte. De analogie gaat verder, want ook
het mondkapje bevat een vorm van plastic: polypropyleen veelal.
Op de kaart hierboven ziet u de locaties waar de mondkapjes werden aangetroffen bij ASML en
MMC. Vergeleken met andere zwerfafvallocaties in Nederland zijn de mondkapjes in het zwerfafval
bij ASML en MMC oververtegenwoordigd.

Koffiebekers
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Tenslotte valt het aantal koffiebekers op dat op deze
locatie gevonden is. Ook dit voorwerp wordt hier
vaker gevonden dan gemiddeld binnen Nederland.
En ook dit is weer een voorwerp voor eenmalig
gebruik. Ook hier is weer sprake van onbekendheid
bij een meerderheid van de consumenten, dat dit
voorwerp plastic bevat. Het valt sinds 3 juli ook
onder de Single Use Plastic maatregelen van de
Europese Unie.
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UMI

STOP MET WEGWERPEN VAN AFVAL OP STRAAT OF IN DE NATUUR

MŻ

KV i!\

GA VOOR GROEN
Samen kunnen we afvalbergen verzetten
MET JOUW HULP MAKEN WE DE OMGEVING WEER SCHOON

ZWERFAFVALPAKKERS (ZAPPERS) VELDHOVEN
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Veldhoven

Raadsbesluit
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

21.114 | 21bs00138
8 november 2021
Beslissen op Wob-verzoek

De raad van de gemeente Veldhoven;
overwegende dat:
4 De griffie op 16 juli 2021 een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid
van bestuur (Wob) heeft ontvangen van een fractievoorzitter;
4 Deze wet verstaat onder een document een bij een bestuursorgaan berustend
schriftelijk stuk of materiaal dat gegevens bevat;
4 De wet bepaalt dat een ieder een verzoek om informatie neergelegd in
documenten over een bestuurlijke aangelegenheid kan richten tot een
bestuursorgaan;
4
De wet verstaat onder een bestuurlijke aangelegenheid een aangelegenheid
die betrekking heeft op beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen
de voorbereiding en de uitvoering ervan;
4 Het verzoek is gericht tot de griffie (geen bestuursorgaan). Nu de griffie werkt
ter ondersteuning van de gemeenteraad, wordt het verzoek geacht te zijn
gericht tot de gemeenteraad (een bestuursorgaan);
4 De fractievoorzitter in dit Wob-verzoek vraagt om alle informatie die zich
zowel op een schriftelijk stuk bevindt als opgeslagen is op een ander
materiaal, zoals een geluidsband c.q. filmmateriaal of een gegevensdrager
opvragen betreffende de openbare presidiumvergadering van 30 juni 2021;
4 Het presidium een orgaan is, bestaande uit de raadsvoorzitter en de
fractievoorzitters, dat afstemmend overleg voert over zaken die van bijzonder
belang zijn voor de uitvoering van de taken van de raad;
4 De vergaderingen van het presidium niet openbaar zijn;
4 De documenten of materialen die gegevens bevatten over de presidium

4
4
4

vergadering niet berusten bij een bestuursorgaan (in dit geval de
gemeenteraad);
De documenten of materialen die gegevens bevatten over de presidium
vergadering niet zien op een bestuurlijke aangelegenheid;
De Wob niet van toepassing is op het verzoek;
Het verzoek niet in behandeling kan worden genomen nu niet is voldaan aan
de vereisten voor het in behandeling nemen;

gelet op:
4 Wet openbaarheid van bestuur;
4 Reglement van Orde van de raad 2018;

b e s l u i t :

1.

Het Wob-verzoek d.d. 16 juli 2021 inzake Informatie presidiumvergadering niet
in behandeling te nemen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 8 november 2021

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

M.J.A. Delhez
voorzitter
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Veldhoven

Raadsbesluit
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

: 21.122 | 21bs00141
: 8 november 2021
: De heer P. Wijman te benoemen tot lid van de
Werkg eve rscommissie

De raad van de gemeente Veldhoven;
overwegende dat:
4 De gemeenteraad van Veldhoven bij verordening een werkgeverscommissie
heeft ingesteld en daarin bepalingen over de samenstelling en benoeming van
deze commissies heeft opgenomen;
4 Het presidium op 13 oktober 2021 heeft ingestemd om de raad voor te stellen
de heer P. Wijman (D66) te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie;
gelet op:
4 Artikel 2 van de Verordening werkgeverscommissie;

b e s l u i t :

1.

De heer P. Wijman (D66) te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 8 november 2021

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

M.J.A. Delhez
voorzitter
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Veldhoven

Raadsbesluit
volgnummer
datum raad
agendapunt
onderwerp

: 21.124 | 21bs00147
: 8 november 2021
: 5.03
: Benoemen mevrouw E.M. Dings tot steunfractielid
(Senioren Veldhoven)

De raad van de gemeente Veldhoven;
overwegende dat:
4 Ter ondersteuning van de fractie in het raadswerk elke fractie maximaal drie
personen kan voordragen als steunfractielid;
4 Steunfractieleden door de raad op voordracht van de fractie worden benoemd;
4 Conform artikel 10 van het Reglement van Orde de voordracht op procedureel
identieke wijze beoordeeld wordt als verkozen raadsleden, aangevuld met het
overleggen van een VOG;
4 Conform artikel 10 van het Reglement van Orde ook de artikelen 10, 11, 12,
13, 14 en 15 van de Gemeentewet van toepassing zijn op het
steunfractielidmaatschap;
gelet op:
4 de Gemeentewet, artikel 10, 11, 12, 13, 14 en 15;
4 het Reglement van orde van de raad van Veldhoven 2018, artikel 10
Steunfractieleden;
4 Het rapport van de raadscommissie onderzoek geloofsbrieven;

b e s l u i t :

1. Te benoemen tot steunfractielid:
4 mevrouw E.M. Dings (Senioren Veldhoven)

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 8 november 2021

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

M.J.A. Delhez
voorzitter

