
Technische vragen VSA inzake Bestemmingsplan Bossebaan- 
Burgemeester van Hoofflaan
n.a.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 23 februari
t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering op 1 maart/ besluitvormende
raadsvergadering 16 maart
Agendapunt 6.02: Vaststellen bestemmingsplan Bossebaan - Burg. Van Hooflaan'

Geachte college,

De insprekers voor agendapunt 6.02 (Bestemmingsplan Bossebaan-Burgemeester van 
Hoofflaan) waren duidelijk genoeg doch VSA heeft toch na inspreken een paar technische 
vragen.

Vragen:

1. Is er begin 2018 nu wel of niet een communicatieplan gemaakt voor dit project.
Zo niet, hoe heeft de gemeente het samenspraak proces dan kunnen controleren? 
Zijn er toen signalen geweest dat dit niet goed liep?

De antwoorden van insprekers tijdens de bespreking op 23 februari j.l. op onze vragen 
over de keukentafelgesprekken waren voor ons niet duidelijk. Ook uit de antwoorden op 
de vragen van SV begrijpen we nog niet alles.

2. Wat zijn die zg. Keukentafelgesprekken precies?
Begrijpen we goed dat er 2 keukentafelgesprekken zijn geweest met bewoners 
van De Begijnstraat en de Schimmerik?
Wie of hoeveel personen hebben hieraan deelgenomen?
Waarom is terugkoppeling wel naar de gemeente gegaan en niet naar de 
bewoners en/of de deelnemers van deze gesprekken?
Dhr. Kampert vertelde dat er met de bewoners van Bree geen keukentafelgesprek 
heeft plaatsgevonden? Waarom met Bree niet?

3. Is er een moment geweest in dit proces waar omwonenden alternatieven konden 
inbrengen?

Op 2 juli 2019 het de raad de werkwijze rondom het beoordelen van verzoeken voor 
hoogbouw unaniem vastgesteld. Het was zelfs een hamerstuk in de besluitvormende 
vergadering! Toen liep de ontwikkeling van dit bouwproject al.
Erin wordt vastgesteld dat er lokatie-specifiek wordt beoordeeld. Er zal maatwerk 
geleverd worden. Tevens wordt erin vastgesteld dat leefbaarheid leidend moet zijn.

4. Is er, volgens het college, voldoende maatwerk geleverd voor zowel hoogte en 
leefbaarheid?

Op 9 februari heeft de raad (na agendering aangevraagd door 4 raadsfracties) besloten 
om de samenspraak mbt hoogbouw in de toekomst anders te gaan inrichten. De gehele 
raad gaat hierover nog in beraad.
Naar aanleiding hiervan stellen we nog een technische vraag na reactie van wethouder 
van de Oever tijdens deze bespreking. Hij was content en vond de discussie positief en 
constructief. Hij zei dat lopende projecten niet onder de nieuwe samenspraak zullen 
vallen. Tevens zei hij dat de lopende projecten zijn gebaseerd op bestaande 
uitgangspunten en dat de partners erop vertrouwen dat dat die geldend zijn. Ik citeer "Je 
kunt niet gedurende de rit de spelregels veranderen".

5. Over welke lopende projecten heeft hij het precies, welke partners en zijn er 
gedurende de rit, afspraken gemaakt c.q. verwachtingen gewekt?



Antwoord:

1. Nee, 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.

2. Keukentafel gesprekken zijn gesprekken die georganiseerd zijn door de ontwikkelaar 
om met een aantal bewoners over de plannen te praten. In deze gesprekken konden 
bewoners ook hun ideeën of eventuele zorgen of vragen aangeven. Meestal werd dit 
uitgevoerd met een aantal afgevaardigden van een straat. De bedoeling was dat de 
betreffende afgevaardigden hun achterban op de hoogte moesten houden. De gemeente 
is hier niet bij aanwezig geweest. Wel heeft de gemeente de verslagen van de 
gesprekken altijd ontvangen en een terugkoppeling van de ontwikkelaar over de 
gesprekken gehad.

Er hebben 3 keukentafelgesprekken plaatsgevonden. Deze gesprekken vonden plaats 
met afgevaardigden van de Begijnstraat, Schimmerik en de Bree. Hoeveel personen 
hieraan deel hebben genomen staat niet in de notulen vanwege de privacy. Het zijn in 
ieder geval de afgevaardigden van de voornoemde straten (die zich hiervoor hebben 
opgegeven).

Het verslag van de Begijnstraat en de Schimmerik is zowel naar de gemeente gegaan als 
naar de contactpersoon van de straat gestuurd met de vraag of de contactpersoon de 
verslagen naar de andere aanwezigen door wil zetten. De gemeente heeft hiervan een 
afschrift. Ook hebben wij mailwisseling over de keukentafelgesprekken met 
afgevaardigden van de Bree ontvangen.

3. Er zijn alternatieven tijdens de avonden/gesprekken/ mail of brief voorgesteld. Deze 
zijn tijdens het proces indien mogelijk meegenomen, zoals de ontsluiting via de 
Bossebaan en niet de Schimmerik.

4. Gelet op het beleidskader, zoals geformuleerd in de Ruimtelijke Structuurvisie 
Veldhoven en het Ambitiedocument Samen voor Ruimtelijke Kwaliteit, is gekozen voor 
verstedelijking met accent. Juist deze locatie leent zich goed voor hogere bebouwing: 
grenzend aan het centrum, nabij alle voorzieningen, etc. Deze ontwikkeling is getoetst 
aan diverse aspecten die de leefbaarheid raken: gevolgen voor schaduwwerking, 
mogelijke geluidsoverlast, parkeeroverlast, privacy-aantasting. Uit deze onderzoeken is 
gebleken dat er geen sprake was van onaanvaardbare aantasting van de leefbaarheid.
Wij zijn dus van mening dat er voldoende maatwerk is geleverd.

5. Dit betreft de projecten die al zijn opgestart en waar de omgeving of de raad al over 
geïnformeerd of betrokken bij is.
De partners zijn de ontwikkelaars/woningbouwverenigingen etc.


