
Redt het kalf...!

Gemeenteraad Veldhoven, demp nu de spreekwoordelijke put: NU, het kalf nog 
niet is verdronken!

Veel rumoer in Veldhoven over alle nieuwbouwplannen, lezen we. Met name bij 
het project Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan.

Geen wonder als er zonder overleg doorgeduwd wordt met bouwplannen en er 
geen enkel inhoudelijk overleg is geweest met omwonenden. Bouwen, bouwen, 
bouwen is het devies en wel met alle mogelijke middelen. Samenspraak wordt 
beperkt tot slechts (en slecht!) informeren.

Komen er bezwaren of zienswijzen op de plannen omdat de omwonenden het 
met delen niet eens zijn of andere voorstellen hebben, dan hoor je vanuit de 
gemeenteraad: " ja, het had veel beter gemoeten, ja, het had beter gekund, ja 
we gaan er in de toekomst extra aandacht aan geven, ja, we gaan met de hele 
raad nog eens extra een dag over samenspraak brainstormen..." Lekker 
makkelijk allemaal en lekker vrijblijvend, met als resultaat dat de plannen blijven 
zoals ze (doorgeduwd) zijn.

Maar bij de gemeente zal men deze uitdrukking toch ook wel kennen: als het kalf 
verdronken is, dempt men de put. Bij het project Bossebaan Burgemeester van 
Hoofflaan is het kalf nog NIET verdronken en dus KAN de put nog gedempt 
worden; er is nog geen kwaad geschied.

Als het allemaal beter had gekund en als alles anders had gemoeten, dan kan dat 
altijd nog, gemeenteraad! Handel daar dan ook na en houd het niet alleen bij 
beloftes voor de toekomst.

"Een dikke onvoldoende", heeft de huidige aanpak in de gemeente Veldhoven al 
eens gekregen, met daarbij de duidelijke opmerking: "de klas overdoen". Maar 
ook daar trekt men zich niets van aan.

Ja opnieuw de zaak Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan bekijken: dat kan 
gewoon nog. Er is GEEN kalf verdronken. Er is GEEN beton gestort, GEEN 
fundering gegraven en de bewoners willen nog steeds een constructief open 
gesprek zonder met allerlei procedures te moeten beginnen.

Ga luisteren en praat samen praten met de bewoners over de plannen. Zo 
moeilijk is dat niet, hoor. Probeer niet met allerlei regels, documenten en 
afspraken uit het verleden allerlei zaken goed te praten en burgers te 
bestempelen als lastig, opportunistisch en niet terzakekundige lieden.

Wij, de burgers, hebben de raad gekozen om onze belangen te behartigen. Wij 
betalen tenslotte belasting en het heeft dan ook geen zin dat belastinggeld aan 
advocaten en allerlei bureaus te betalen om alsnog ons gelijk te krijgen.



Tenslotte, wij burgers zijn bepaald niet gek. Wij willen ook woningen en groen en 
rust. Bedenk op de hoek Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan iets anders 
dan een treurige toren van 38 meter hoog, eerst omschreven als "markant punt" 
, "door de burgers zelf gevraagd" en inmiddels als "oriëntatiepunt" gekenmerkt. 
Voor wie?

Dan hebben we het nog niet over andere hoogbouwzaken en over KFC Z 
Domino's.

De projectontwikkelaar kijkt alleen naar winst en dan komen al deze projecten 
bijzonder goed uit.

De rol van de raad als volksvertegenwoordiger was en is, nu en ook in de 
toekomst, verschrikkelijk belangrijk.

Raad, grijp in nu het nog kan en laat je tanden zien; je laat het kalf toch zeker 
niet verdrinken!
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