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Hoe nu verder?
In 2021 staan het informeren van de raad en het verder uitwerken van het participatietraject op 
de planning. Voor de vervolgstappen zijn inhoudelijke en financiële kaders nodig. Deze legt het 
college in een advies aan de raad voor in het eerste kwartaal van 2022. De ruimtelijke vertaling 
gebeurt later per deelgebied. Bij alle verschillende fasen en thema’s is er ruimte voor dialoog 
met verschillende doelgroepen. Het gaat bij de plannen voor het Citycentrum om een scope van 
minstens vijf tot tien jaar, zo’n groot traject is niet zomaar klaar. Het doel is een winkelcentrum 
waar velen zich thuis voelen, een kloppend hart voor Veldhoven.

Op 6 juli vergaderde de gemeenteraad voor het eerst sinds lange 
tijd weer in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit gebeurde nog 
wel zonder publiek en met de nodige coronamaatregelen, maar 
het was prettig om elkaar weer in levende lijve te ontmoeten. 
Tijdens deze beeldvormende raadsbijeenkomst stond de toe
komst van het Citycentrum Veldhoven centraal.

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.

Raadsnieuws
Toekomstbestendig en kloppend hart van Veldhoven

Waar liggen de kansen 
voor het Citycentrum?

De functie van het Citycentrum - het hart van Veldhoven - staat onder druk. Het voldoet steeds 
minder aan de huidige en toekomstige wensen van bezoekers. Daarnaast ontstaan er kansen. Zo
als het nieuwe zwembad, een stijgende behoefte aan woningen en financiële mogelijkheden. Het 
is tijd voor vernieuwing. Maar wat is daarvoor nodig?

De betrokken projectleider en de beleidscoördi- 
nator Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeen
te Veldhoven namen de aanwezigen mee in het 
startdocument ‘Verkenning naar de toekomst van 
het Citycentrum Veldhoven’, dat op 29 juni door 
het college is vastgesteld. “Met dit praatstuk gaan 
we de samenleving in”, geeft portefeuillehouder 
Vivianne van Wieren-Kraayvanger aan. “We willen 
er allemaal wat van vinden en mogen er allemaal 
wat van vinden. Het college wil een zorgvuldig 
proces waarin samenleving en gemeenteraad ge
hoord worden."

Boodschappencentrum
Via een interactieve quiz kregen de raadsleden 
de resultaten van een on- .
derzoek gepresenteerd, 
uitgevoerd door studenten 
van Avans Hogeschool.
Daaruit blijkt dat bezoe
kers van het Citycentrum 
een divers winkelaanbod 
en horecamogelijkheden 
belangrijk vinden. De 
leeftijdsgroep 18-29 jaar 
is het minst vertegen
woordigd. En een opval
lende conclusie is dat 
bezoekers er slechts

een half tot één uur doorbrengen. Tavita van Ga
len van GBV reageert hierop: “Ik wist dat het Ci
tycentrum een boodschappencentrum is, maar ik 
schrik er wel van dat de mensen maar zó kort blij
ven. Ook wij als raadsleden krijgen signalen dat 
er behoefte is aan meer diversiteit en levendig
heid. Maar kleine winkels willen zich niet vestigen 
omdat ze de hoge huur niet kunnen betalen."

Noodzaak voor vernieuwing
De aanleiding voor de verkenning is de afnemen
de aantrekkelijkheid en bezoekersaantallen, 
zeker de afgelopen tijd door de coronamaatre
gelen. “We willen de toenemende leegstand te
gengaan en het gebied weer laten voldoen aan 

de hedendaagse behoef
ten. Daarvoor is het nu 
een goed moment, we 
kunnen inspelen op kan

sen en ontwikkelingen 
zoals het nieuwe zwem

bad, het grote tekort aan 
woningen in de regio en 
de nieuwe eigenaar van 
de Citypassage die wil 
investeren. Het Citycen
trum is het hart voor 
héél Veldhoven, ieder
een doet hier wel eens
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boodschappen, komt een paspoort halen bij het gemeentehuis of 
bezoekt de horeca. We hebben dus hulp van de samenleving nodig. 
Eerder werkten we aan losse plannen voor verschillende onder
delen zoals parkeren, het theater en het zwembad. Maar nu willen 
meer dan ooit naar het complete systeem voor het kloppend hart 
van Veldhoven kijken."

Samenhang nodig
Samenhang is nodig om op de langere termijn bewoners, bezoe
kers en gebruikers aan te trekken. “Bezoekers beleven het gebied 
als winkelcentrum, terwijl er al veel andere functies aanwezig 
zijn. De ligging van het Citycentrum is ideaal. Binnen 15 minuten 
wandelen, fietsen of met het openbaar vervoer zijn alle dagelijkse 
voorzieningen voor sporten, winkelen, werken, onderwijs en ont
moeten bereikbaar. Dit past binnen het concept van de ’15 minuten 
stad’. Voor de realisatie hiervan zijn dichtheid, diversiteit en design, 
ofwel ontwerp, de sleutelwoorden.", aldus de projectleider.

Thema’s participatietraject
“Alleen met een goed ontwerp lukt het om de juiste mix van func
ties op de juiste plaats te krijgen", gaat de projectleider verder. “Met 
daarin thema’s verwerkt als parkeren en mobiliteit, een aantrekke
lijke aanrijroute, groen als verbindend onderdeel en bebouwing in 
verschillende hoogtes. Deze thema’s moeten aan bod komen in het 
participatietraject. En daarnaast kijken we ook naar het financiële 
plaatje, de samenhang met de gebiedsvisie Centrum West en hoe 
dit plan past bij ander beleid van de gemeente, bijvoorbeeld voor 
detailhandel, wonen, maatschappelijke functies en vastgoed. En 
natuurlijk de Omgevingsvisie."

Leren van andere steden
Peter ter Hark van het lectoraat De Ondernemende regio van 
Fontys Hogescholen laat aan de hand van een tiental voorbeel
den van verschillende steden in Nederland zien wat Veldhoven 
kan leren van andere situaties.

“Het gedrag van mensen en de maatschappij verandert en nieu
we technologie zorgt voor razendsnelle wijzigingen. Winkelcentra 
moeten van monofunctioneel naar multifunctioneel. Voorheen be
paalden beleggers dat er winkels in hun panden kwamen, maar de 
behoefte van inwoners is ondertussen heel anders. Als we kijken 
naar ontwikkelingen in andere steden is de voornaamste tip om te 
beginnen met een duidelijke visie en daaraan vast te houden, ook 
al duurt het heel lang. Verder slagen projecten alleen als verschil
lende soorten belanghebbenden al in een vroegtijdig stadium be
trokken zijn en mee willen werken. Bijvoorbeeld voor het omzetten 
van winkels naar wonen. Tot slot: probeer niet zelf het wiel uit te 
vinden. Zet waar nodig deskundigen in om zaken op een goede ma
nier te doen. Andere belangrijke aspecten bij centrumontwikkeling 
zijn de rol van de gemeente en van eigenaren, voldoende financiële 
middelen en een goed communicatietraject."


