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Raadsnieuws
Oppositie stelt andere opzet plan Bossebaan voor

Coalitie houdt vast aan 170 
appartementen mét woontoren

Veldhoven

Met name Senioren Veldhoven, VSA, BurgerPar
tij Veldhoven en Lokaal Liberaal probeerden een 
voedingsbodem te vinden voor het felle pleidooi 
van zeven insprekers om in elk geval die 38 meter 
hoge woontoren op de plek van het Rabobankge- 
bouw een paar verdiepingen te laten krimpen.

BurgerPartij Veldhoven-leider Rien Luijkx dacht 
het ei van Columbus te hebben gevonden: “Ver
geet de huidige getrapte opbouw van laag naar 
hoog en verdeel de 170 appartementen over alle 
vier gebouwen: twee met 6 en twee met 7 verdie
pingen.” Luijkx verwees daarbij naar ‘The Village’, 
zoals de nieuwe noordentree van Veldhoven aan 
de Hertgang heet. Daar verrijzen vijf woongebou
wen, drie met 5 en twee met 7 etages.

Zijn voorstel kreeg een warm onthaal bij een aan
tal van de oppositiecollega’s. Maar niet van Johan 
de Haas (PvdA), die eerder al had laten weten de 
gevolgen voor omwonenden op het gebied van 
schaduwwerking, privacy en geluid ‘niet onover- 
koombaar’ te vinden. “Ik denk dat er dan weer 
andere bezwaren komen, bijvoorbeeld van bewo
ners van de Schimmerik.” En over het plan met de 
vier wooncomplexen op de plaats van het vroege
re postkantoor en de oude Rabobank: “Het lijkt 
wel of er vrees bestaat voor een soort DDR-flats 
die voor complete zonsverduistering zorgen. Die 
angst is echt ongegrond.”

Wethouder: buurt tijdig betrokken
Vóór het debat begon had wethouder Van den Oe
ver al zijn best gedaan de kou uit de lucht te ha
len. “We hebben in het hele proces de omwonen
den heel serieus genomen”, vertelde hij. “Naar 
aanleiding van hun klachten over privacy-aantas- 
ting, schaduwwerking en windgeluid heb ik extra 
onderzoeken laten doen, waaronder twee zon- 
nestudies. Bovendien heb ik de plannen getoetst 
aan de zwaarste TNO-norm. Daaruit kwam naar 
voren dat alle gevolgen binnen de normen blijven 
en geen aanpassing van de plannen nodig is.”

Op 23 februari vergaderde de gemeenteraad digitaal. Tijdens 
deze oordeelsvormende raadsvergadering richtten verschillen
de insprekers zich tot de raad en werd onder andere gesproken 
over het rekenkamercommissie rapport ‘Handhaving en toe
zicht - Openbare orde en veiligheid’. Door de volle agenda werd 
de vergadering geschorst en vervolgd op maandag 1 maart. Tij
dens dit vervolg werd gesproken over Vaststellen nieuwe Sub
sidieverordening Investeringen Regionaal Ontwikkelingsfonds 
Werklocaties SGE (ROW) en een drietal bestemmingsplannen.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist 
in opdracht van de gemeente.

Maquette van het plan Bossebaan- Burg. Van Hoofflaan.

De besluitvorming moet nog komen, volgende week op 16 maart. Maar de kans is groot dat het 
bestemmingsplan Bossebaan - Burg. Van Hoofflaan voor de bouw van 170 appartementen onge
schonden de eindstreep haalt.

Volgens de wethouder zijn alle stappen zorgvul
dig genomen, ook op het gebied van communica
tie, en is er wel degelijk goed geluisterd naar om
wonenden. Toch blijft juist die samenspraak een 
gevoelig punt, zoals Jolanda van Hulst (Senioren 
Veldhoven) verwoordde. “Het gaat ook om om- 
gevingswaarde, en daarover is aan omwonenden 
niets gevraagd. Er is pas met de mensen gespro
ken toen het plan er al lag.”

Wim Peters (VSA) verweet het college dat het 
geen regie heeft gevoerd. “Integendeel, ook bij 
de samenspraak lag de regie bij de ontwikkelaar. 
Zodoende heeft de gemeente gefaald in de com
municatie met haar eigen inwoners. Ik zie dit ook 
gebeuren bij andere bouwprojecten, zoals aan 
de Ambachtslaan en de fastfood-restaurants in 
Zeelst.” Peters benadrukte dat hij eerder vergeefs 
per motie heeft geprobeerd om de regierol terug 
bij de gemeente te leggen.

‘Geen legoblokjes verschuiven’
Joop Horsten (CDA) vroeg de wethouder hoe deze 
de bewoners toch enigszins tegemoet kan ko
men. Voor Sander Antonis (VVD) hoeft dat niet. “Ik 
vind dit een mooi project, zeker voor die plek, een 
prachtige A-locatie. Je kunt niet altijd iedereen 
tevreden stellen, dan kun je geen huis meer bou
wen.” Het voorstel van BurgerPartij Veldhoven om 
de bouwhoogte uit te vlakken over viermaal zes 
of zeven etages kan er bij hem niet in. “Wij zitten 
hier niet om zelf legoblokjes te verschuiven.”

De andere grote coalitiefractie, GBV, peinst er 
bij monde van Youri van Oorschot evenmin over 
om het hele plan terug naar de tekentafel te ver
wijzen. Snel bouwen om het woningtekort op te 
lossen, luidt het devies. En daarover bestaat in de 
Veldhovense raad in elk geval geen misverstand; 
dat willen alle negen fracties.

Op 16 maart volgt het slotakkoord in deze discus
sie.

‘Hoogbouwplan Bossebaan moet terug 
naar tekentafel’

Forse kritiek burgers op 
gevoerde samenspraak
Twaalf insprekers, in één oordeelsvormende raadsvergade
ring... nog nooit vertoond. De gemene deler lijkt de kritiek op de 
gevoerde samenspraak in twee dossiers: de geplande hoogbouw 
op de hoek Bossebaan - Burg. Van Hoofflaan en de voorgenomen 
snelfietsroute tussen (grofweg) ASML en de High Tech Campus in 
Eindhoven.

Stof tot nadenken kregen de negen raadsfracties meer dan genoeg. 
Tegen de 38 meter hoge woontoren die aan de Bossebaan op de 
plek van de oude Rabobank moet verrijzen, zijn 67 bezwaren inge
diend. Die zijn volgens één van de insprekers door meer dan 170 
personen ondertekend. Deze 12 verdiepingen hoge flat levert voor 
de bewoners van Begijnstraat en Bree ongewenste slagschaduw 
op, vooral in de wintermaanden. Daarnaast is de privacy in het ge
ding.

‘Zonsverduistering’
Namens de woningeigenaren van de Bree die uitkijken op de Bos
sebaan, sprak inspreker Joop Kampert van een ‘zonsverduistering’ 
die in de winter vijf maanden aanhoudt. Hij betoogde ook dat de 
rotonde in de Bossebaan het verkeer straks niet kan verwerken, als 
de 170 appartementen en het nieuwe zwembad klaar zijn.

Het gevoel dat omwonenden niet over de inhoud van het plan kon
den meepraten, leeft algemeen bij de zeven insprekers tegen de 
hoogbouw. Jan de Bonth geeft de gemeente een ‘dikke onvoldoen
de’ voor de gevoerde samenspraak. Deze klas overdoen en hele
maal opnieuw beginnen, luidt zijn suggestie.

Zeven woonlagen maximaal
Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) en Wim Peters (VSA) wilden 
weten of er ‘keukentafelgesprekken’ zijn geweest met de project
leiders. Die zijn er volgens inspreker Mark Eikhoudt inderdaad ge
weest, en wel met bewoners van Begijnstraat en De Schimmerik. 
“Maar van een dialoog was geen sprake, eerder van een monoloog. 
Zij verwezen voor eerdere afspraken naar de gemeente, en die 
verwees weer terug naar de ontwikkelaars. Van het kastje naar de 
muur dus.”
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Ook in raad weerstand tegen snelfietsroute De Run
De beoogde snelfietsroute tussen bedrijventerrein De Run en de High Tech Campus Eindhoven 
(HTCE) roept in de raad weerstand op. Een aantal bewoners van de wijk Ooievaarsnest staat ne
gatief tegenover het voorkeurstracé, dat via De Run 4200 en vervolgens de Ulenpas door hun wijk 
loopt. Alternatieve tracés lijken echter niet haalbaar.

Tegengas kwam vooral van VSA, bij monde van 
steunfractielid en verkeerskundige Jacob Beens. 
Die maakt zich grote zorgen. “Met duizenden fiet
sers per dag over deze route is de verkeersveilig
heid in het geding.”

Ook Gerrit Coppens (Senioren Veldhoven) heeft

twijfels over de verkeersveiligheid. Hij vroeg de 
wethouder dit punt van de agenda te halen om 
opnieuw met Eindhoven te overleggen. Hij wees 
op andere mogelijke routes.
Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) noemt de rou
te over De Run 4200 de slechtst mogelijke keuze. 
“Bovendien is het vreemd dat de route over de

Ulenpas nu al vastligt terwijl Eindhoven nog met de besluitvorming 
moet beginnen.”

Wethouder Ad van den Oever erkende dat de planvorming in beide 
gemeenten niet gelijk op loopt. Maar zijn Eindhovense ambtgenote 
Monique List heeft bevestigd dat de Eindhovense route vanaf de A2 
vanaf de Ulenpas begint en dan door het parkgebied van de Dom
mel richting HTCE loopt. “En daar vertrouw ik op. Het zandpad bij 
de klotputten loopt door een waterwingebied en mag onder geen 
beding worden verhard.” Hij denkt dat zowel de verkeers- als de 
sociale veiligheid goed is geborgd. En over de toekomstige drukte: 
“Een route die niet gebruikt wordt, is sowieso een verkeerde route.”

Ooievaarsnest wil geen snelfietspad door wijk
Op 23 februari spraken meerdere Eindhovenaren in, allen bewoners van de wijken Hanevoet en 
Ooievaarsnest. Zij ageren tegen het voornemen van beide gemeenten om een snelfietspad door 
hun wijk aan te leggen. De route is bedoeld als snelle verbinding tussen De Run en de High Tech 
Campus in Eindhoven. En ook om de verkeersdruk rond Kempenbaan en N2 te verminderen.

Of zij met hun bezwaren dan niet in de Eindho
vense gemeenteraad moeten zijn, luidde een logi
sche vraag van raadslid Youri van Oorschot (GBV). 
Niet op dit moment, meende Ted Krebbeks na
mens wijkvereniging Ooievaarsnest. “Veldhoven 
heeft gekozen voor een route over De Run 4200, 
en die voert rechtstreeks naar de onderdoorgang 
onder de A2 en verder over de Ulenpas in Eindho

ven. Zo wordt het eindpunt van Veldhoven auto
matisch het beginpunt van Eindhoven.”

Onveilige situaties
De vijf insprekers wijzen op onveilige situaties 
vanwege het hoge aantal fietsers in de woonwijk 
en op De Run 4200.

Inspreker Roland Sniekers wees op een beter alternatief tracé, en 
wel om bedrijvenpark De Run heen, in de oksel van A2 en A67. Een 
route die weer niet lekker ligt bij de betrokken gemeenten, omdat 
ze 350 meter langer is en sociaal onveiliger.

Net als in het hoogbouwdossier vinden de insprekers dat zij onvol
doende zijn gehoord, en dat Eindhoven en Veldhoven de bestaan
de alternatieven niet genoeg bestuderen. “Ik vind de participatie 
van de burger in dit dossier onvoldoende. De oplossing waarvoor u 
nu dreigt te kiezen, levert gegarandeerd meer verkeersslachtoffers 
op. Terwijl verkeersveiligheid toch leidend moet zijn”, vond inspre
ker Mike Bérénos.


