
Technische vraag Senioren Veldhoven inzake Vaststellen bestemmingsplan 
'Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan'
n.a.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 1 maart 
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 16 maart
Agendapunt 8.02: Vaststellen bestemmingsplan 'Bossebaan-Burgemeester van 
Hoofflaan'

Vraag:
1. Wie heeft, wanneer en waarom besloten, dat het 12 woonlagen zouden gaan 

worden?
In het geldende beleidskader, zoals geformuleerd in de Ruimtelijke Structuurvisie 
Veldhoven en het Ambitiedocument Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit, is gekozen voor 
verstedelijking met accent. Op basis hiervan is een ontwerp gemaakt wat ziet op de 
realisering van 12 woonlagen. Deze ontwikkeling is getoetst aan de verschillende 
belangen, waarna het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd.

2. Over welke lopende projecten had dhr. Van den Oever het?
Dit betreft de projecten die al zijn opgestart en waar de omgeving of de raad al over 
geïnformeerd of betrokken bij is.

3. Waarom moet er nu zo snel beslist worden door de gemeenteraad van 
Veldhoven terwijl de uiterste datum nog zeker negen maanden van ons 
verwijderd ?

Na de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan dient het bestemmingsplan 
volgens het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening binnen 12 weken vastgesteld te 
worden. Hoewel dit termijnen van orde zijn, zien wij geen reden voor uitstel van de 
vaststelling van het bestemmingsplan.

4. Waar kunnen wij dit communicatieplan vinden en wie zijn de 
belanghebbenden?

Er is geen communicatieplan opgesteld. De manier van communiceren is telkens 
besproken in de projectteam overleggen die regelmatig plaatsvonden. Bij deze 
overleggen was ook de projectontwikkelaar aanwezig. In deze overleggen zijn de 
bijeenkomsten gepland, de nieuwsbrieven besproken en uiteindelijk ook de 
keukentafelgesprekken. Wij hebben tijdens dit proces geen signalen ontvangen dat 
het samenspraakproces niet goed liep. Wel hebben wij vernomen dat er zorgen 
leefden bij de bewoners en hebben naar aanleiding hiervan onderzoeken uitgevoerd. 
Deze onderzoeken zijn bewust uitgezet om zo de zorgen van de bewoners weg te 
nemen.
Diverse bewoners van de Begijnstraat, Bossebaan, Bree, Burgemeester van Hoofflaan, 
De Schimmerik, Kerktorenstraat, Lange Kruisweg, Lange Mees, Papevoort en Van 
Aelstlaan hebben wij uitnodigingen gestuurd voor de bijeenkomsten en geïnformeerd 
over het ontwerpbestemmingsplan.


