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Raads/i/et/ws
‘Burger in vroeg stadium bij samenspraak betrekken’

Nieuwe spelregels voor 
participatie

n

Veel kritiek op woningbouw- en verkeersplannen, gevolgd door een hausse aan insprekers die 
melden zich niet gehoord te voelen: al maanden loopt het niet lekker met de samenspraak bij 
grote ruimtelijke plannen. Daar komt nu - mogelijk - verandering in. Namens het college heeft wet
houder Mariënne van Dongen (GBV) ‘met stoom en kokend water’ een notitie uitgebracht waarin 
een nieuwe manier van werken wordt voorgesteld.

De raad oordeelde er op 21 juni welwillend over. 
Niet zo gek, want het college belooft om de par
ticipatie in een vroeg stadium te organiseren en 
belanghebbenden, inwoners en raadsleden tijdig 
te informeren. Zo moet een ‘duidelijk, begrijpelijk 
en transparant participatieproces ontstaan’.
De nieuwe kaders waarover de raad zich gaat uit
spreken zijn overigens tijdelijk, in afwachting van 
de invoering van de nieuwe Omgevingswet in juli 
2022. Maar door nu al tijdelijke kaders vast te stel
len hoe de participatie er op korte termijn uit gaat 
zien, kan de gemeente alvast ervaring opdoen.

Bij de voorbereiding van haar notitie is wethouder 
Van Dongen te rade gegaan bij alle raadsfracties, 
en vervolgens ook bij een viertal burgers die eer
der bezwaar hadden ingediend tegen een voorlig
gend plan; drie van hen hebben grote moeite met 
de voorgenomen hoogbouw aan de Bossebaan, 
één verzet zich tegen het plan voor fastfood res
taurants aan de Heistraat j Zoom. “Ze hebben po- 
sitief-kritisch op de nieuwe opzet gereageerd, en 
via de mail nog wat aanvullingen gegeven”, aldus 
de wethouder.

Vooral voor nieuwe projecten
De nieuwe kaders voor participatie mogen dan

gelden voor nieuwe projecten, maar hoe zit het 
met de lopende projecten, wilden onder meer 
Wessel Mandos (PvdA) en Mariëlle Giesbertz (D66) 
weten. Want juist bij grote nieuwbouwplannen 
als die aan de Bossebaan, Ambachtslaan en De 
Run en de verkeersplannen voor de Sondervick 
ging het recent mis en kreeg de gemeente met 
flink wat verzet te maken.

Mariënne van Dongen had daar nog geen ant
woord op. Ze gaat hierover praten met colle- 
ga-wethouders die deze lopende zaken in porte
feuille hebben, en komt er later op terug. “Maar 
bij projecten waar in het voortraject al diverse 
stations zijn gepasseerd, zal het lastig zijn om de 
nieuwe kaders toe te passen”, gaf zij alvast een 
schot voor de boeg.

De besluitvorming over de nieuwe spelregels rond 
participatie is op 13 juli. Mogelijk komt dan ook 
een motie aan de orde voor betere communicatie 
bij grote projecten. Yentl van Bakel (VVD) wil die 
indienen bij voldoende steun van andere fracties. 
“Probeer meer mensen te bereiken met uitnodi
gende posters in de openbare ruimte, voorzien 
van een QR-code die informeert over het project!”

Veldhoven
Op 21 en 22 juni vergaderde de gemeenteraad digitaal. De eerste 
avond van deze oordeelsvormende raadsvergadering werd ge
start met een vijftal insprekers over verschillende onderwerpen. 
Daarna werd er verdeeld over twee avonden o.a. gesproken over 
Rapport Rekenkamercommissie ‘Naar meer zicht op duurzaam
heid’, Vaststellen tijdelijke kaders participatie bij ruimtelijke ini
tiatieven en twee 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.

Gemeente wil er 30 nieuwe 
medewerkers bij
Om alle taken te kunnen blijven uitvoeren heeft de gemeen
te Veldhoven dringend extra mensen nodig. In de Kadernota 
2022 - vooruitblik op en aanloop naar de begrotingsbehan
deling in het najaar - spreekt het college van B&W over liefst 
30 nieuwe voltijdsbanen.

Bij de oordeelsvorming ging het vooral over die personeelsuit
breiding. Wethouder Jeroen Rooijakkers (PvdA) noemde de 
extra capaciteit hard nodig om alle nieuwe taken die de ge
meente de afgelopen jaren op haar bordje geschoven kreeg, uit 
te voeren. “Al jaren werken we met ongeveer hetzelfde perso
neelsbestand van bijna 300 fte. Dat is niet langer haalbaar met 
al die nieuwe ontwikkelingen als de energietransitie, de snelle 
groei van het sociaal domein, het bouwvolume, veiligheid en 
de klimaatverandering. En we zijn niet de enige die extra per
soneel aantrekt. Zo wil Helmond er 50 fte bij.”

Op dit moment is nog niet duidelijk in welke sectoren die men
sen worden geplaatst. Volgens de wethouder zijn ze over de 
hele breedte van de organisatie nodig. Eerst moet de inhoud 
van de vacante werkzaamheden worden gedefinieerd. Piet Wij- 
man (D66) merkte op dat een concrete onderbouwing van de 
personeelsuitbreiding ontbreekt, en vroeg om die uitleg vóór 
de besluitvorming in juli. “Het gaat tenslotte om een zeer groot 
bedrag per jaar.”

Ook coalitiepartij GBV vroeg bij monde van Eric van Doren deze 
kosten inzichtelijk te maken. Marionne van Dongen (CDA) uitte 
zich scherper. “Ik neem hiervan kennis tot u een goed verhaal 
heeft. We tekenen geen blanco cheque voor een ongeloofwaar
dig verhaal.”

Meevaller in jaarrekening
Vrolijker nieuws bracht de Jaarrekening 2020, waar de raad 
maar al te graag zijn handtekening onder zette. Door een aan
tal meevallers werd het eerder verwachte tekort van 1,6 mil
joen euro omgebogen naar een resultaat van 133.000 euro ne
gatief. Per saldo een forse meevaller.

De raad was er tevreden mee, voora 
omdat het om een uitzonderlijk 
jaar ging met de corona-uit- 
braak. De extra uitgaven die 
Veldhoven daardoor had, zijn 
echter voldoende door het rijk ge
compenseerd. Ook werd minder vaak 
dan verwacht een beroep gedaan op 
Wmo en jeugdzorg.

Duurzaamheid hoort verankerd in iedere beleidssector
Het belang van duurzaamheid is de laatste jaren snel gegroeid en vormt nu een ‘majeur beleids
veld met grote urgentie’. De verankering van duurzaamheid in de gemeentelijke organisatie hoort 
te worden versterkt.

Dit is een van de aanbevelingen die de Rekenka
mercommissie (RKC) aan de gemeenteraad doet in 
haar rapport ‘Naar meer zicht op duurzaamheid’. 
Ook krijgt de raad de suggestie het college op

dracht te geven een ‘Veldhovense duurzaamheids- 
agenda’ op te stellen. De RKC geeft Veldhoven 
overigens een 7 voor zijn duurzaamheidsbeleid. 
De meeste fractiewoordvoerders toonden zich

eveneens redelijk tevreden, al stelde VVD’er Fred Knoops dat voor 
hem ‘bouwen nog steeds boven duurzaamheid gaat’.

Jacob Beens (VSA) zag in de aanbevelingen van de RKC een 
bevestiging van wat zijn fractie al jaren roept. Joop Horsten (CDA) 
was kritischer en omschreef het Veldhovens milieubeleid met ‘veel 
goede wil, maar weinig samenhang’. Er kon in zijn ogen nog net een 
6- van af.
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Enkele omwonenden ontevreden over samenspraak

Raad achter nieuwbouw 
op plaats kantoor Zuidzorg

WlļļMN» n
i m ^

K I 11
. -:-y

Li W-
’ "v

impressie De Run 5601

Inspreker levert namens bedrijven 
alternatief aan
Fietstracé over De Run 1000 
opnieuw onder de loep
Dat een inspreekbeurt ook lonend kan zijn, bewees Mat Josquin, 
werkzaam bij het Mikrocentrum op De Run 1000. Bij de behande
ling van het ontwerpplan Kempenbaan-Oost pleitte hij voor het 
verleggen van het snelfietspad over dit stukje bedrijventerrein, 
waarop behalve Mikrocentrum ook Simac en de ‘wieg’ van ASML 
zijn gevestigd.

Hij bracht er de raad mee aan het twijfelen, sterker, een aantal frac
ties zag wel wat in zijn voorstel. Wethouder Ad van den Oever (VVD) 
beloofde een onderzoek, samen met genoemde bedrijven. Hoewel 
hij zelf bedenkingen heeft, wil hij de alternatieve route serieus be
kijken.
De drie bedrijven denken dat het tweerichtingen-fietspad dwars 
over De Run 1000 voor gevaarlijke situaties gaat zorgen, mede door 
de uitritten van de parkeerterreinen van Simac en Mikrocentrum. 
Josquin stelt nu voor het fietspad langs het bedrijventerrein te la
ten lopen, tussen Simac en de naastgelegen Oranjebuurt door.

Zoals altijd zijn er ook hier mitsen en maren. Op die plek loopt het 
fietspad door een plantsoen, waar het een hap van zo’n vier meter 
groen uit haalt. Wethouder Van den Oever wees ook op de extra 
omweg die fietsers moeten maken. “In de praktijk kiezen die toch 
voor de kortste weg" Hij verzekerde de raad dat de reconstructie 
van het gebied rond de Kempenbaan-Oost (de aanleiding voor het 
debat) in elk geval geen vertraging oploopt. Welk tracé er ook uit 
de bus komt.

Hoewel geen hamerstuk bij de besluitvorming, lijdt het geen twijfel dat het voormalige gemeente
huis en Zuidzorg-kantoor op de hoek Dorpstraat - De Run tegen de vlakte gaat en wordt vervangen 
door woningbouw. Het plan voor twee grote woonblokken met totaal 96 appartementen kreeg 
feitelijk het groene licht van een grote raadsmeerderheid.

Ook twee inspreekbeurten van omwonenden, 
die vinden dat de 21 en 25 meter hoge wooncom
plexen in de Dorpstraat uit de toon vallen, kon
den de raad niet op andere gedachten brengen. 
“Het geheel is krap bemeten. Teveel woningen 
op een klein oppervlak, met een bouwmassa die 
niet past bij het dorpse karakter van deze buurt”, 
bracht inspreker Adrie de Vries in.

Pijnlijker was dat ook bij dit plan het proces van 
samenspraak geen hoog cijfer scoort. Inspreker 
Mattie Lafleur verklaarde dat het uiteindelijke 
plan exact hetzelfde is zoals gepresenteerd op de 
eerste informatieavond, in februari 2020. “In feite 
mochten we alleen meepraten over het aantal bo
men en de kleur van de baksteen.” Hij kreeg later 
in het raadsdebat steun van Maarten Prinsen (Lo
kaal Liberaal) die bij een van de buren op bezoek 
is geweest. “Die zei dat van echte samenspraak 
geen sprake was.” D66-steunfractielid Levien de 
Braai deelde die mening.

Wethouder Ad van den Oever (VVD) was het daar 
niet mee eens. “We zijn onze afspraken nageko
men, er zijn gesprekken met omwonenden ge
weest. Bij de naaste buren, waar de meeste inkijk 
is, staan we open om bijvoorbeeld leibomen te

planten. Maar als mensen dat niet willen, houdt 
het op.”
De eerder in de raad besproken nieuwe spelregels 
voor participatie waren bij dit plan nog niet van 
toepassing.

Positief sentiment wint
Ondanks de geuite bezwaren overheerst in de 
raad het positieve sentiment. De 96 nieuwe ap
partementen passen perfect in de woningbouw- 
versnelling die de raad voorstaat. Bovendien is 
sprake van een evenwichtige woningverdeling 
met flink wat sociale huur, zoals Jos van Daele 
(VVD) opmerkte. In het eerste blok, op de plaats 
van het Zuidzorg-kantoor, komen 40 koopappar- 
tementen in de vrije sector. Het tweede blok daar
achter bestaat uit 56 huurwoningen, waarvan 24 
sociale huur. Ze variëren in grootte tussen 50 en 
120 m2.

Uiteindelijk werd het privacy-argument van om
wonenden, zoals PvdA’er Johan de Haas het for
muleerde, als minder zwaar gewaardeerd dan het 
collectief belang bij dit plan. Hoewel de goedkeu
ring van het plan op 13 juli buiten kijf is, willen 
de fracties van CDA en VSA het eerst nog in eigen 
kring bespreken.

Fietstunnel en nieuwe wegen
Het ontwerpplan Kempenbaan-Oost maakt, net als de baanver- 
dubbeling van de westelijke Kempenbaan, deel uit van het uit
gebreide maatregelenpakket om de bereikbaarheid van De Run 
te vergroten. Een opvallend onderdeel is de geplande fietstunnel 
onder de Kempenbaan-Oost, en enkele nieuwe wegen en fietspa
den over De Run 1000 én 2000. Vrijwel alle fracties spraken er hun 
goedkeuring over uit. “Het wordt beter voor zowel automobilisten 
als fietsers”, meende Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal). D66’er Piet 
Wijman prees het gebruik van stil asfalt.

Een heel andere mening was Jacob Beens (VSA) toegedaan. Hij 
vond de aanleg van nieuw asfalt getuigen van ‘oud denken’. “Die 
fietstunnel is wat mij betreft oké, maar zeg voorlopig nee tegen 
nieuwe infrastructuur totdat de Kempenbaan-West en de aanslui
tingen op de A67 helemaal klaar zijn. Komt bij dat thuiswerken de 
nieuwe norm wordt.”
Raadsleden van zeker vier fracties vielen over hem heen, en wezen 
hem erop dat de files weer rap toenemen. “U bagatelliseert het pro
bleem van de bereikbaarheid. Denk ook aan het ziekenhuis”, wierp 
Ton Bolsius (CDA) hem voor de voeten. Daar had Beens wel een 
antwoord op: “Er ligt een mooie busbaan, dus ambulances hebben 
daar geen tijdverlies.”

De VSA-fractie kreeg wel gedaan dat de Kempenbaan-Oost op
nieuw bespreekpunt is in de besluitvormende raad van 13 juli.

Op naar ‘groots’ aanbod 
voorzieningen in regio!
De negen gemeenten rond Eindhoven hebben in hun samenwer
kingsverband Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) een ambitieuze 
strategie neergelegd. Ze streven naar een blijvend en kwalitatief 
hoogstaand aanbod van voorzieningen en evenementen op het 
gebied van cultuur, sport en recreatie.

Bij de presentatie in de raad toonde nieuwbakken wethouder 
Vivianne van Wieren zich een enthousiaste supporter van deze toe- 
komststrategie, die met een knipoog “Groots!” is gedoopt. De raad 
reageerde iets terughoudender en stelde vragen over de uitkomst 
voor Veldhoven in dit toch vooral Eindhovense geweld. In die stad 
liggen (uiteraard) de meeste voorzieningen.

Maar die gemeente draagt met 450Zo van de kosten ook de groot
ste lasten, pareerde de wethouder. In de kostenverdeling draagt 
ieder naar rato bij; Veldhoven betaalt 807o van het benodigde bud
get. “Voor een goed vestigingsklimaat en het succesvol aantrekken 
van kenniswerkers moeten we domweg investeren in goede vrije- 
tijdsvoorzieningen. Daar profiteert de hele regio van”, aldus Van 
Wieren. Zij belooft binnen de SGE met kracht op te komen voor het 
Veldhovense belang.


