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Veldhoven werkt op afspraak  

Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via   

www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen. 
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Geachte heer Hofmeester, beste Frans, 

 

 

Wij hebben uw brief van 26 mei 2021 ontvangen.  

In deze brief memoreert u dat de PvdA Veldhoven in november 2020 ingestemd heeft 

met de begroting, inclusief de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheek vanaf 2022. 

U heeft toen heel nadrukkelijk aangegeven een volwaardige bibliotheek voor 

Veldhoven te willen behouden. Met inachtneming van dit kader zou er onderzoek 

gedaan worden naar de mogelijkheden om de bezuinigingen op de bibliotheek te 

bewerkstelligen in relatie tot een verhuizing naar het gemeentehuis. U vraagt in uw 

brief naar de stand van zaken van het onderzoek. 

 

Er is een verkennend haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de herhuisvesting van een 

volwaardige bibliotheekvoorziening binnen het gemeentehuis en de daaraan 

gekoppelde bezuiniging. Het college heeft op 1 juni 2021 de conclusies uit dit 

onderzoek en het vervolg vastgesteld. De uitkomst van het onderzoek is dat de 

verhuizing binnen de gestelde kaders niet realistisch is. Daardoor kan ook de daarmee 

samenhangende bezuiniging geen doorgang vinden. Vervolgonderzoek naar een 

volwaardige toekomstbestendige bibliotheekvoorziening vindt in 2022 plaats.  

Ook komt er nieuw onderzoek naar adequate huisvesting van een volwaardige 

bibliotheekvoorziening in het centrumgebied.  

 

Het college heeft de raad hierover inmiddels geïnformeerd via een informatienota. 

 

Wij vertrouwen erop uw brief hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

Noud Bex      Marcel Delhez 

secretaris      burgemeester 
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