
LOKAAL LIBERAAL

Aan het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp: Artikel 42 brief over 100 jaar Veldhoven.

Geacht college,

Onlangs stond in de krant bij monde van wethouder van de Looij dat ;' Een jaar uitstel 
van de feestelijke activiteiten rondom het 100 jarig bestaan van de gemeente Veldhoven, 
zou echt mosterd na de maaltijd zijn'.
Deze opmerking is Lokaal Liberaal in het verkeerde keelgat geschoten.
Natuurlijk zou het mooi zijn om in het jaar dat we als gemeente 100 jaar bestaan allerlei 
feestelijke activiteiten te organiseren in Veldhoven.
Maar Lokaal Liberaal vraagt zich af of we dat ook moeten willen.
De sinds vorig jaar maart bestaande situatie rondom het Coronavirus heeft reeds diepe 
sporen nagelaten.
Een aantal Veldhovenaren is aan dit virus overleden. En dan was het in alle opzichten 
moeilijk om op een ’normale' manier afscheid te kunnen nemen.
En wat te denken van alle Veldhovenaren die wat te vieren hadden of hebben ? 
Geboorten, verjaardagen, bijzondere dagen zoals een 50 jarig huwelijk, we konden het 
met zijn allen niet op een normale wijze vieren , maar moeten de feesten uitstellen tot 
het weer kan worden toegelaten. En de ellende bij veel horeca ondernemers en andere 
middenstanders, hun bedrijven op slot en inkomsten naar nihil.
Is dat dan ook mosterd na de maaltijd ?
Met name het vaccinatieprogramma is hierin lijdend.
Nee, dat is handelen naar het moment en rustig afwachten wanneer er alsnog gefeest 
kan gaan worden.
Maar als gemeente vind de wethouder dat het niet doorgaan van feestelijke activiteiten 
in het jaar van het 100 jarig bestaan van Veldhoven, maar vieren op een later moment, 
mosterd na de maaltijd is.
Lokaal Liberaal vraagt zich af of we als gemeente hiermee het goede voorbeeld even. 
Velen konden vorig jaar bijzondere momenten niet vieren en kunnen dat waarschijnlijk 
dit jaar ook niet. Uitstellen dus.
En het zou het college sieren om ook de geplande feestelijke activiteiten in het kader van 
het 100 jarig bestaan van de gemeente uit te stellen tot nader orde, afhankelijk van de 
ontwikkelingen op het gebied van het Coronavirus.

Lokaal Liberaal verneemt graag de reactie van het college hierop. 

Met vriendelijke groet,

Maarten Prinsen
Fractievoorzitter Lokaal Liberaal


