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Raadsnieuws
Diep verdeelde raad keurt 
plan Bossebaan toch goed
Zoals verwacht heeft de raad groen licht gegeven voor de bouw van vier woonblokken met 170 
appartementen op de hoek Bossebaan - Burg. Van Hoofflaan. Inclusief de 38 meter hoge woonto
ren. Maar het urenlange debat, afgesloten met een hoofdelijke stemming van 16 vóór en 11 tegen, 
bracht diepe verdeeldheid in de raad naar boven.

De coalitie van VVD, GBV en PvdA verdedigde het 
raadsvoorstel met hand en tand, daarin voluit 
gesteund door het CDA. De D66-fractie nam een 
tussenpositie in, maar stemde uiteindelijk tegen 
omdat het college op geen enkele wijze ‘bewoog’ 
in de richting van meer burgerparticipatie. En de 
vier overige oppositiepartijen tenslotte vochten 
een ongelijke strijd uit om via een amendement 
het raadsvoorstel terug naar de onderhande
lingstafel en opnieuw in samenspraak te brengen. 
Senioren Veldhoven, VSA, BurgerPartij Veldhoven 
en Lokaal Liberaal legden met hun negenen te 
weinig gewicht in de schaal.

Er vielen harde woorden in het online debat, dat 
in de arena van de raadzaal beter tot zijn recht 
zou zijn gekomen. Jolanda van Hulst (Senioren 
Veldhoven) zette de 170 handtekeningen onder 
ingediende zienswijzen af tegen de bewering van 
wethouder Ad van den Oever dat de samenspraak 
volgens de regels is verlopen. “Er is niet volgens 
de vastgelegde richtlijnen gewerkt. Wat mij be
treft is dit bestemmingsplan rechtsongeldig!”

In beton gegoten
Die laatste uitspraak werd door niemand onder
schreven. Maar ook Wim Peters (VSA) haalde hard 
uit naar het college, vooral vanwege de ‘in beton 
gegoten afspraken’ met de projectontwikkelaar. 
“Ik heb in de tien jaar dat ik in de raad zit niet zo
veel onenigheid in de samenleving meegemaakt 
als bij dit bestemmingsplan. Dan moet je toch 
concluderen dat de samenspraak niet goed is ge
weest. Erg jammer.”

Het amendement van BurgerPartij Veldhoven en 
haar drie mede-fracties om vier woonflats van 
elk zes of zeven verdiepingen te bouwen - zonder 
uitschieters naar twaalf - kwam nauwelijks meer 
ter sprake. Dat voorstel is immers gekoppeld aan 
het opnieuw in procedure brengen van het hele 
plan, uiteraard dan in juiste samenspraak met de 
omwonenden.. Met 9 voor en 18 tegen werd het 
verworpen.

Mariëlle Giesbertz (D66) deed met een amende
ment een poging de steeds verder uitdiepende 
tweedeling tussen coalitie en CDA enerzijds, en 
oppositie plus burger-insprekers anderzijds, te 
overbruggen. “Niemand stelt de grootschalige

Veldhoven
Op 16 en 17 maart vergaderde de gemeenteraad digitaal. Tij
dens deze besluitvormende raadsvergadering heeft de raad be
sloten over het rekenkamercommissie rapport ‘Handhaving en 
toezicht - Openbare orde en veiligheid’ en het vaststellen van 
de bestemmingsplannen ‘Bossebaan - Burgemeester Van Hoof
flaan’ en ‘De Run 4200, snelfietsroute’.

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.

woningbouw op die plek ter discussie. Maar er 
heerst grote teleurstelling over dit plan, vooral 
omdat er nauwelijks sprake is van betrokkenheid 
van omwonenden. Conclusie: dit project verdient 
een betere samenspraak! En dan graag met een 
stimulerende rol van de gemeente.”

Vooral: snel bouwen!
De coalitiefracties waren niet te vermurwen. Ge
steund door de ook bij de Kamerverkiezingen uit
gesproken mantra ‘bouwen, bouwen, bouwen’ 
benadrukten Sander Antonis (VVD) en Youri van 
Oorschot (GBV) dat er in rap tempo huizen bij 
moeten komen om de woningnood tegen te gaan. 
Ook de kleinste coalitiefractie PvdA liet zich niet 
onbetuigd. “Wij komen op voor een grote groep 
die in dit verhaal geen enkele stem heeft: de vele 
woningzoekenden. Ook hun belangen liggen in 
onze handen”, verkondigde Frans Hofmeester.

Voor oppositiepartij CDA hoort dit project ‘on
vermijdelijk bij de groeistuipen van een verste
delijkend Veldhoven’. Fractieleidster Marionne 
van Dongen: “Het voorbereidingstraject had 
inderdaad beter gekund, en wij snappen dat 
omwonenden hier niet blij mee zijn. Toch willen 
we doorpakken, juist omdat hoogbouw nergens 
beter past dan in de zone rond het Citycentrum. 
Meer de lucht in bouwen betekent bovendien dat 
groen elders wordt gespaard en de dorpen hun 
dorps karakter behouden.”

Wethouder Ad van den Oever (VVD) kon aan het 
einde van het debat rekenen op een duidelijke 
raadsmeerderheid. Zienswijzen zijn in zijn ogen 
een normaal onderdeel van het proces van be
sluitvorming. De samenspraak is ook bij dit plan 
‘volgens de regels’ verlopen.

Raad kiest toch voor 
snelfietspad De Run 4200
Het raadsvoorstel voor een snelfietsroute tussen Maxima Me
disch Centrum Veldhoven en de High Tech Campus Eindhoven is 
met een ruime meerderheid van 18 tegen 9 aangenomen. De rou
te komt volgens wens van het college over De Run 4200. Tegen 
dat tracé bestaat weerstand in de Eindhovense wijk Ooievaar
snest. De route zou niet verkeersveilig zijn voor de 3000 fietsers 
die er dagelijks gebruik van maken.

Verkeersveiligheid was ook de voornaamste reden voor VSA, Senio
ren Veldhoven, BurgerPartij Veldhoven en Lokaal Liberaal om tegen 
het voorstel te stemmen. Vooral de vele uitritten van vrachtwagens 
zijn een doorn in het oog. Maar een alternatieve route langs de ok
sel van de snelwegen A67/A2 is volgens het college geen haalbare 
kaart. Die route is 350 meter langer, sociaal onveiliger én een stuk 
duurder, ook omdat de gemeente dan een provinciale en regionale 
subsidie misloopt.

Het korte debat was in feite een herhaling van zetten na de oor- 
deelsvormende raad. Wel zegde wethouder Ad van den Oever (VVD) 
op verzoek van de PvdA toe om te onderzoeken hoe de gemeente 
bij de uitvoering van het plan op De Run 4200 het aantal uitritten 
kan verminderen.

Motie GBV aangehouden
Een ‘motie vreemd aan de agenda’ van coalitiepartij GBV om een nieuwe brede participatieraad in 
te stellen, is na kritiek van meerdere raadsfracties aangehouden. De participatieraad is bedoeld 
om periodiek samen te komen en dan mee te praten over ruimtelijke projecten, zoals grote wo- 
ningbouwplannen. Een vergelijkbare participatieraad bestaat al in het sociaal domein: Veldhoven 
aan Tafel.

De motie borduurt hiermee voort op het in febru
ari jl. uitgesproken voornemen van de raad om 
de samenspraak in het ruimtelijk domein beter 
te organiseren. Dat vindt de voltallige raad no
dig, gezien de talrijke zienswijzen die recent op 
grote nieuwbouwplannen zijn ingediend. Toch 
viel de GBV-motie niet in goede aarde. Er vielen 
kwalificaties als ‘verkeerde timing’, ‘mosterd na 
de maaltijd’, ‘ongewenst’ en zelfs ‘ongepast’. Deze

uitspraken hielden verband met de op 9 februari 
jl. gedane toezegging van het college om met de 
raad in gesprek te gaan over de kaders en invul
ling van samenspraak, onder andere bij ruimtelij
ke ontwikkelingen en hoogbouw.
De indiener, GBV’er Youri van Oorschot, nam de 
motie na een korte schorsing terug en beloofde 
zijn voorstel aan te houden tot dit gesprek gaat 
plaatsvinden.

Wist je dat...?
* Een motie een uitspraak is van de gemeenteraad waarin hij 

een oordeel of verzoek duidelijk kenbaar maakt. Als een 
meerderheid van de raad voor de motie stemt, is de motie 
‘aangenomen’, en wordt het college van burgemeester ä wet
houders verwacht over te gaan tot uitvoering.

* Een amendement een voorstel is voor een tekstuele wijziging 
van een concept-raadsbesluit dat in de gemeenteraad aan de 
orde is. Als een meerderheid van de raad voor het amende
ment stemt, is het amendement ‘aangenomen’, en wordt een 
gewijzigd raadsbesluit genomen ten opzichte van het voor
gestelde besluit door het college van burgemeester ä wet
houders.


