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Informatienota raad 
 

 

Informeren over het vastgestelde startdocument 'verkenning 
naar de toekomst van het Citycentrum' en het proces   
 

 

Voor vragen 

 

Telefoonnummer: 14 040 

E-mail: gemeente@veldhoven.nl  

Datum B en W: 20 juli 2021 

Registratienummer: 21bs00094 

 

Kennisnemen van 

 

Vaststelling van het startdocument 'verkenning naar de toekomst van het 

Citycentrum' en het gewijzigde proces  

 

Inleiding 

 

Met raadsinformatie nota d.d. 15-6-2021 met nummer 21bs00069 is uw raad 

geïnformeerd over de processtappen in het kader van de uitgevoerde 'verkenning naar 

de toekomst van het Citycentrum' (het startdocument). 

Op 29 juni jl. heeft het college dit startdocument vastgesteld. Afwijkend heeft het 

college hierop als volgt besloten: 

- de verkenning is vastgesteld als startpunt van een brede omgevingsdialoog met de 

Veldhovense gemeenschap en belanghebbenden; 

- daartoe zal de komende periode een participatieproces/participatieplan worden 

opgesteld, specifiek voor het Citycentrum. 

- in januari/februari 2022 wordt het participatieproces/participatieplan aan uw raad ter 

vaststelling aangeboden, samen met de inhoudelijke -en financiële kaders voor de 

vervolgopdracht(en). 

 

Het participatieproces ziet toe op de verschillende fases van het transformatieproces 

van het Citycentrum.  Zowel voorafgaand aan de planvorming -bij het opstellen van 

de vast te stellen kaders voor het Citycentrum- als tijdens de planvorming. Het 

bestrijkt meerdere fasen van het proces dat we inslaan. 

 

In tegenstelling tot dat wat aangegeven is in de raadsinformatienota met nummer 

21bs00069, wordt uw raad niet reeds in oktober 2021 gevraagd de kaders voor het 

Citycentrum vast te stellen, maar zal  dit gebeuren in januari/februari 2022. Nadat het 

participatieplan is opgesteld en de kick-off van het participatieproces is uitgevoerd. 

Het doel van deze kick-off is om inwoners en belanghebbenden te informeren en te 

raadplegen over de kaders voor het Citycentrum. Deze kaders worden u, samen met 

het participatieproces/participatieplan vervolgens ter vaststelling aangeboden in 

januari/februari 2022. 

 

Uw raad is over het verkenningsdocument en het vastgestelde proces reeds bijgepraat 

in de beeldvormende vergadering van  6 juli 2021. Op 7 juli 2021 zijn uw raad de 

stukken van deze beeldvormende vergadering verstrekt via de griffie: 

- presentatie 'verkenning naar de toekomst van het Citycentrum'; 

- presentatie lectoraat 'ondernemende regio' van Fontys Hogescholen naar 'Best 

practises' in NL; 

- het startdocument 'verkenning naar de toekomst van het Citycentrum'. 



. 
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Kernboodschap 

 

Het college wil uw raad vroegtijdig informeren. Het verkenningsdocument naar de 

toekomst van het Citycentrum is door het college op 29 juni 2021 vastgesteld als 

startpunt van een brede omgevingsdialoog met de Veldhovense gemeenschap en 

belanghebbenden. 

Daarbij heeft zij tevens het proces voor de periode van juli 2021 tot januari/februari 

2022 vastgesteld met daarin de volgende stappen: 

- opstellen participatieproces/participatieplan; 

- kick off participatie met de inwoners van Veldhoven en belanghebbenden over de 

kaders voor transformatie van het Citycentrum; 

- vaststelling door de raad van het participatieproces/participatieplan en de 

inhoudelijke -en financiële kaders door de raad.  

 

Vervolg 

 

Na vaststelling door uw raad van het participatieproces/participatieplan en de kaders  

zet het college vanaf februari 2022 vervolgopdrachten uit om te komen tot: 

- een projectorganisatie vanuit de ambtelijke gemeentelijke organisatie, externe 

adviseurs en eventuele initiatiefnemers;  

- een omgevingsprogramma voor het Citycentrum.; 

- ontwikkelscenario's per deelgebied binnen de door uw raad vastgestelde 

(inhoudelijke -en financiële) kaders. 

  

Communicatie en samenspraak 

 

Op basis van deze raadsinformatienota vindt geen actieve communicatie en 

samenspraak plaats.  

 

Bijlagen 
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