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Op 29 en 30 maart vergaderde de gemeenteraad digitaal. Tijdens 
de oordeelsvormende raadsvergadering op maandag 29 maart 
nam de raad eerst digitaal afscheid van wethouder Daan de 
Kort, hoorde de raad verschillende insprekers aan en werd ge
sproken over Bestemmingsplan Zilverackers, Kransackerdorp. 
De Keuzenota afval en de Kredietwijziging Kempenbaan-West 
werden na schorsing op dinsdag 30 maart besproken.

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.

Raad blij met 820 huizen in 
het‘Kransackerdorp’

Krans van gehuchten roept ook veel bezwaren op

Verkeer Sondervick blijft 
pijnpunt in samenspraak
Er vielen harde woorden van de kant van insprekers over plan 
Kransackerdorp. Niet zozeer over de voorgestelde woningbouw, 
wel over de toekomstige verkeersafwikkeling en de communica
tie daarover. Omwonenden van Sondervick en Kromstraat plei
ten al langer voor een snelheidsbeperking van maximaal 30 km/ 
uur op de hele Sondervick. En niet, zoals de gemeente voorstelt, 
pas vanaf de Jupiter.

Punt is dat de bouw van 820 nieuwe woningen pal achter de Son
dervick zeker zal leiden tot verkeerstoename. En ondanks de nieuw 
aangelegde Zilverbaan gaat dat ook gelden voor de route Sonder- 
vick-Kromstraat-De Plank, net als de Nieuwstraat - Knegselseweg. 
Verkeersbureau Goudappel heeft daarom op verzoek van de ge
meente vijf varianten in de verkeersafwikkeling onderzocht.

De vijfde variant is op verzoek van de gemeente op een laat mo
ment aan de vier andere (alle met 30 km/uur) toegevoegd en heeft 
nu de voorkeur van het college. Ook Goudappel adviseert in die 
richting. In dit model blijft de 50 km op het noordelijk deel van de 
Sondervick gehandhaafd en wordt het verkeer door een knip in Zil
verackers gedwongen meer van de Zilverbaan gebruik te maken. 
Dat levert dan rond 150Zo minder verkeer op de Sondervick op.

Bewoners: max 30 km/uur
De bewoners denken echter dat een maximum van 30 km op de 
hele Sondervick voor de grootste verkeersreductie zorgt. “Volgens 
mij heeft de wethouder het hele onderzoek bewust gemanipu
leerd”, stelde een inspreker in harde bewoordingen. “Dit schaadt 
het vertrouwen in de politiek.”

Wethouder in kwestie Hans van de Looij (GBV) ontkent dat hij met 
deze variant de voorkeursvarianten van omwonenden heeft willen 
overrulen. “Maar we hebben ook te maken met het vastgestelde 
verkeersplan GVVP, én met een bijna unanieme motie van de raad 
om te wachten met extra maatregelen op de Sondervick totdat de 
Zilverbaan is aangesloten op de A67. Dan gaan we opnieuw kijken 
wat nodig is op deze weg.”

Bezorgde reacties in raad
De inspreekbijdragen leidden tot bezorgdheid vanuit de raad. 
“Waarom is het op ’t laatst toch weer fout gegaan in de samen
spraak? Kon die vijfde variant niet tegelijk met de vier andere wor
den onderzocht?” wilde Mariëlle Giesbertz (D66) weten.

Ook Marionne van Dongen (CDA) en Rien Luijkx (BurgerPartij Veld
hoven) vroegen om meer helderheid over het gevoerde proces. 
Luijkx wees op de rotonde Sondervick - Eindhovensebaan in va
riant 5. “Die staat al in het plan, terwijl we met extra maatregelen 
zouden wachten tot de Zilverbaan over de A67 klaar is.”

Wethouder Van der Looij: “De ver
keersintensiteit blijft hoe dan ook 
hoog en een rotonde zorgt 
voor meer veiligheid.”
Hij zegde een memo 
toe waarin hij het door
lopen proces met de 
buurtbewoners en de vijf 
varianten toelicht.
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Een verzameling gehuchten rond het dorpje Huysackers dat samen de naam ‘Kransackerdorp’ 
krijgt: ziehier de verdere invulling van Veldhovens nieuwe wijk Zilverackers. De raad lijkt er een 
positief oordeel over te geven, niet in de laatste plaats vanwege de 820 nieuwe huizen die in dit 
Kransackerdorp gebouwd gaan worden.

De gemeente geeft hiermee een goede invulling 
om een versnelling van de woningbouw door te 
voeren. Zoals Frans Hofmeester (PvdA) opmerk
te: dit is méér dan een druppel op een gloeiende 
plaat, eerder een flinke afkoeling van de verhitte 
woningmarkt! Maar ook het bestemmingsplan 
‘Zilverackers, Kransackerdorp’ gaat niet bepaald 
stilletjes naar de eindstreep. Er zijn 72 zienswij
zen ingediend, en in de oordeelsvormende raad 
deden zes insprekers hun verhaal.

De bezwaren brengen de vele botsende belangen 
in beeld, zeker op het gebied van de verkeersaf
wikkeling. De voorgestelde verkeersmaatregelen 
op de Sondervick blijven een zeer gevoelig punt 
(zie artikel elders in Raadsnieuws).
Maar hier en daar komen ook de voorgestelde 
bouwzones te dichtbij, zoals in het landelijke ge
bied tussen Zilverbaan en Zittard. Bewoners van 
die laatste straat zien hun vrije uitzicht en privacy 
verminderen en protesteren daartegen. Een in
spreker stelde: “Voorheen gold Zittard als lande
lijk gebied waar niet gebouwd mocht worden. Nu 
zien we opeens 21 woningen op ons af komen.”

Wel worden bestaande huizen aan de Roskam en 
Eindhovensebaan ingepast in het ‘robuust land
schappelijk raamwerk’. Ook de Boerenbond, de 
rozenkweker en de komkommerkweker kunnen 
met enige aanpassingen door met hun activitei
ten.

Zes CPO-projecten
Kransackerdorp is vooral een flexibel in te vullen 
bestemmingsplan, zo benadrukt wethouder Hans 
van de Looij (GBV). De gemeente is met veel par
tijen in gesprek over de invulling, waaronder met 
een aantal CPO’s. Dat zijn groepen particulieren 
die samen een bouwproject opzetten. Voor Jacob 
Beens (VSA) hadden er wel meer dan de nu voor
liggende zes CPO-projecten mogen zijn. “Zijn er 
wel genoeg senioren- en levensloopbestendige 
woningen? We willen voor alle doelgroepen bou
wen.”

Ook Mariëlle Giesbertz (D66) was kritisch richting 
wethouder. “U zet CPO-projecten on hold hoewel 
er toch 5 fte extra is ingehuurd om alle bouwpro
jecten tijdig te kunnen faciliteren.” Van de Looij: 
“We nemen alle CPO’s heel serieus, er gaat niet 
snel een streep door. Ieder plan krijgt honderd 
dagen om aan te tonen dat het levensvatbaar is. 
Maar als een ingediend CPO-project geen meters 
maakt, krijgt een ander project voorrang. Twee
maal per jaar wegen we de kleine projecten af.”

De coalitiefracties GBV en VVD jubelen vooral over 
de versnelde woningbouw; met 820 woningen er
bij kan het woningtekort effectief worden bestre
den. Gerrit Coppens (Senioren Veldhoven) vindt 
de opzet met veel groen zelfs te royaal: met een 
beetje kleiner bouwen kunnen er in Kransacker
dorp zó een flink aantal woningen bij!

Zilverbaan

Gebied Kransackerdorp
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Nieuwe poging om restafval te reduceren
In 2020 werd in Veldhoven 126 kilo restafval per persoon ingezameld. Ietsje minder dan in de jaren 
ervoor, maar toch: doelstelling niet bereikt. De (landelijke) ambitie om in dat jaar af te bouwen 
naar 100 kg, werd immers lang niet gehaald. Ergo: het inzamelen en scheiden van afval moet beter 
en efficiënter.

In een keuzenota stelt het college van B&W de 
raad voor te kiezen tussen:
- 100 kilo restafval per persoon, met een verbe
terd systeem van afval scheiden en inzamelenin 
2025;

- 80 kilo restafval per persoon met verbeteringen 
én een financiële prikkel door iedere kilo aange
boden restval te beprijzen in 2025;

Kort en goed: de raad kiest voor het eerste scena
rio, waardoor dit punt bij de besluitvorming een 
hamerstuk is. Een financiële prikkel heeft niet de 
voorkeur van de raad. Rien Luijkx (BurgerPartij 
Veldhoven) vindt dat in het nadeel van grote ge
zinnen, mogelijk nog met kinderen in de luiers. 
Bovendien kan betalen per gewicht leiden tot af- 
valdumpingen, zowel in het bos als in de kliko van 
de buurman.

Thomas van Broekhoven (Lokaal Liberaal) denkt 
dat er nog wel wat te winnen valt in de reductie 
van restafval met betere communicatie en be
wustwording. Jean-Pierre Kaspers (VVD) kijkt uit 
naar het onderzoek naar nascheiding van afval in 
plaats van scheiding vooraf zoals nu gebeurt. Als 
dat lukt kan straks al het afval weer in één bak.

Wethouder Jeroen Rooijakkers (PvdA) sluit na
scheiding in de toekomst inderdaad niet uit, maar 
daar is het nu nog te vroeg voor. Hij schat een re
ductie van restafval tot 100 kilo per persoon in 
2025 als realistisch in. Naar aanleiding van vragen 
over afvalinzameling bij hoogbouw, zei Rooijak
kers in het uitvoeringsprogramma te kijken naar 
mogelijkheden om bewoners van hoogbouw be
ter te faciliteren.

Opnieuw miljoenentekort bij Kempenbaan-West
En opnieuw valt het megaproject ‘baanverdubbeling Kempenbaan en aansluiting op A67’ duurder 
uit. 8,4 miljoen euro dit keer, waarvan 6,2 miljoen wordt opgebracht door partners als provincie 
en MRE. Maar wethouder Ad van den Oever (VVD) moest toch voor 2,2 miljoen euro aan Veldhovens 
geld te biecht bij de gemeenteraad.

Die kon net als vorige keren niet anders dan met frisse tegenzin instemmen met de nieuwe tegenvaller 
ten koste van de algemene reserve. Het project, qua uitvoering nu ruim over de helft, is te belangrijk 
om stil te leggen. De wethouder verwacht nu geen verdere kostenoverschrijdingen meer, maar zeker
heid kan hij bij Veldhovens grootste infra-project ooit (kosten 66,6 miljoen euro) niet geven.

Raad luidt Kamerlid Daan 
de Kort uit
“Heel Veldhoven is trots op je, dat je ons in Den Haag gaat 
vertegenwoordigen. In plaats van wethouder word je nu 
ambassadeur van de Brainport-regio, waarmee we op het 
Binnenhof een prachtige ingang hebben!”

Met die woorden luidde burgemeester Marcel Delhez namens 
de gemeenteraad wethouder Daan de Kort uit, die vorige 
maand als nummer 28 op de VVD-lijst probleemloos een zetel 
in de Tweede Kamer veroverde. .

Delhez memoreerde de snelle politieke loopbaan van de pas 
28-jarige Veldhovenaar: in 2014 raadslid voor de VVD, twee 
jaar later fractievoorzitter, en in 2018 lijsttrekker en wethou
der economische zaken, onderwijs en sport na een flinke 
verkiezingswinst die zijn partij tot de grootste in de Veldho- 
vense raad maakte. Ondanks zijn visuele beperking bracht hij 
complexe dossiers tot een goed einde: het onderwijs-huisves- 
tingsplan, de bouw van het nieuwe zwembad en gratis parke
ren in het Citycentrum.

Ook raadsnestor Pierre Bijnen had lovende woorden voor 
zijn jonge collega. “Ik ken Daan als ambitieus, sociaal, verbin
dend en zakelijk maar rechtvaardig." Fractievoorzitter en be
oogd opvolger van De Kort, Vivianne van Wieren, prees diens 
grondige voorbereiding van alle raadsdossiers, zonder dat hij 
die kan lezen, en de vele vragen vanuit de raad die hij uit zijn 
hoofd weet te beantwoorden.

Daan de Kort bedankte voor het vertrouwen van de raad en 
de vele lessen die hij sinds zijn intrede in de politiek heeft ge
leerd. “Contact met mensen vind ik het fijnst, daarom baal ik 
van dit digitale afscheid. Maar we blijven elkaar tegenkomen, 
ik probeer alle weekenden in Veldhoven te zijn!"


