
5 September 2021, Veldhoven

Betreft: Agendapunt 4.01 (beantwoording van Artikel 42 vragen inzake ontwikkeling Bossebaan-Burgemeester van 
Hoofflaan) van de aanstaande oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering van 14 september 2021;

Geachte Gemeenteraad en College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Veldhoven,

Middels dit schrijven wil ik u informeren over de volgende bevindingen inzake ontwikkeling Z bestemmingsplan 
Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan:

1. Het op 16 maart 2021 door de Raad vastgestelde bestemmingsplan Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan 
past niet binnen het sinds 3 september 2021 ter inzage liggende ontwerp omgevingsvisie, wat direct gerelateerd 
is aan de beantwoording van artikel 42 vragen inzake ontwikkeling Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan; (zie 
A tot en met J en L op pagina 2 en verder)

2. De Gemeente Veldhoven heeft ondanks het reeds verlopen van de termijn nog geen verweer tegen de diverse 
beroepen ingediend bij de Raad van State;

3. De Ontwikkelaar geeft naar omwonenden toe geen enkele duidelijkheid over wanneer de vergunningsaanvraag 
zal worden ingediend;

4. Door de half-verdiepte parkeergarage onder de vier moderne woongebouwen is onder andere de maximale 
bouwhoogte van woontoren D hoger dan de in het vastgestelde bestemmingsplan gespecificeerde 38 meter;

5. De ontwikkelaar is van plan de slechts 9'^ sociale huur/koop appartementen van de maximaal 170 
appartementen gemeubileerd te verhuren aan kenniswerkers (waarbij de gerelateerde kosten in de 
servicekosten verrekend zullen worden, waardoor de totale huurprijs naar verwachting boven de sociale 
huurprijs zal uitkomen); (zie J op pagina 6)

6. De werkgroep BosseTorenVanDeBaan heeft het burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As ingediend en de petitie 
Leefbaarheid moet leidend zijn bij hoogbouwplannen in Veldhoven overhandigd; (zie onze internet site)

7. De klacht tegen de Burgemeester Z het College van de gemeente Veldhoven van 14 maart 2021 is voorgelegd 
aan de Nationale Ombudsman; (zie K op pagina 7)

8. Er is een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het College van 21 juli 2021 over het meest recente 
WOB-verzoek met betrekking tot de ontwikkeling Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan;

Samengevat, het College heeft Burgers en tevens de Raad slecht geïnformeerd (zie bijlage L op pagina 8), 
samenspraak Z participatie en leefbaarheid & groen invulling hebben nooit centraal gestaan Z zijn nooit leidend 
geweest, het huidige beleid is niet geëvalueerd, de communicatie met omwonenden loopt zeer stroef en de intenties 
van de ontwikkelaar Z de uitwerking van het door de Raad vastgestelde bestemmingsplan Bossebaan - Burgemeester 
van Hoofflaan past niet binnen (de geest van) het beleid van de gemeente Veldhoven.

De werkgroep BosseTorenVanDeBaan ziet vele tegenstrijdigheden en tekortkomingen (zie alle bijlagen) en is niet 
tevreden over (met name de samenspraak en de voortgang met betrekking tot) "Tijdelijke kaders participatie bij 
ruimtelijke initiatieven" en zoekt samenwerking met omwonenden van andere projecten in de gemeente Veldhoven.

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep BosseTorenVanDeBaan,

Joep Roijers 
Begijnstraat 40 
5503 XX Veldhoven

Email: BosseTorenVanDeBaan@gmail.com

Bijlagen: Zie A tot en met L op pagina 2 tot en met 8



A. Communicatie en meerdere alternatieven

Stedenbouwkunde ä wonen
^ De locatie is aangewezen als accent op de stedelijke as. Deze ambitie vraagt onder andere om een bijzondere

architectonische interpretatie Denk hierbij ook aan gevelgroen ...
^ In het coalitieprogramma 2014-2018: Samenwerking in Uitvoering is vastgesteld dat er maximaal 7 

bouwlagen zijn toegestaan;
^ In de Woonvisie Keuzes maken: Woonvisie 2016 en verder wordt gesproken over een behoefte aan sociale 

huurwoningen. Om deze reden dient het plan minimaal 30% sociale huur te bevatten. Tevens dient rekening 
te worden gehouden met het regionale woningbouwprogramma.
o Onderdeel van de stedenbouwkundige verkenning is een programmaoverzicht met daarin specificatie 

aantallen en m2 wonen, detailhandel, parkeren, etc.

Planning
• Er dient een inzicht gegeven te worden in een de planontwikkeling middels een globale planning;
^ In het vervolg van de planontwikkeling wordt aandacht gevraagd voor samenspraak met belanghebbenden.

Nu al stelt het ED met regelmaat vragen en informeren ook omwonenden naar ontwikkelingen;
^ In de stuurgroep van het Centrum Ontwikkelingsprogramma (COPr) is toegezegd om een impressie te geven 

van de ontwikkelingen rondom de Bossebaan.

Bron: Aandachtspunten en toetsingscriteria Stedenbouwkundige Verkenning 
Bossebaan van 17 mei 2017 (verkregen middels WOB-verzoek)

iJT***!

Bron: Telmodel Bossebaan Veldhoven van 20 juli 2017 (verkregen middels WOB-verzoek)

In het coalitieprogramma 2014 2018: Samenwerking in Uitvoering is vastgesteld dat er maximaal 7 bouwlagen 
zijn toegestaan. In het ontwerp van 1 juni wordt hieraan voldaan.

Bron: Toetscommentaar Stedenbouwkundige Verkenning Bossebaan van 1 augustus 2017, presentatie 1 juni 
2017 (verkregen middels WOB-verzoek)
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Bron: Stedenbouwkundige opzet Bossebaan Veldhoven, 19 september 2017 (verkregen middels WOB-verzoek) 

14. Continueren huisvesting muziekschool aan de Bossebaan (MvD) 17.089

De heer Kootkar licht toe dat elke ontwikkeling op de Bossebaan wordt gefrustreerd door de aanwezigheid van 
de muziekschool en gaat ten koste van de kwaliteit van het te ontwerpen terrein. ... Volgens de heer Van Doren 
is het inboeten op kwaliteit een aanname.

De heer Wijnands vraagt of dat raadsbreed aan de voorkant wordt besproken. Volgens wethouder Van Dongen 
valt dat onder uitvoering en is het daarmee een zaak van het college. ... Als het raadsvoorstel vandaag wordt 
aangenomen, gaat het college verder in gesprek met de ontwikkelaar en zal de raad eind van het jaar/begin 
volgend jaar een voorstel worden voorgelegd.

Bron: https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Besluitvormend/2017/26-
september/ en https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Notulen-RA-26-09-2017-Besluit.pdf

Een woonprogramma dat ongeveer 30% aan sociale huurwoningen omvat. De Woonvisie stelt daarbij 22X als 
minimum over het hele bouwprogramma;

Het plan omvat 180 appartementen, dit is een toename op het eerdere ontwerp;

Bron: Toetscommentaar Stedenbouwkundig plan Bossebaan, presentatie 2 februari 2018 (verkregen middels 
WOB-verzoek)

... willen graag duidelijkheid of het college akkoord is met de bouwhoogte van 12 woonlagen. Indien dit het geval 
is zullen zij de openstaande studies uit gaan voeren.... geeft aan de bouwhoogte met... te bespreken hoe hiermee 
moet worden omgegaan.
... stelt voor om het college een besluit te laten doen over de bouwhoogte. Afgesproken wordt dat dit onderwerp 
op 17 juli in het college wordt behandeld.... schrijft een collegevoorstel.

Bron: Notulen project Bossebaan - Vervolg woonrichtlijnen 21 juni 2018 (verkregen middels WOB-verzoek) 
Het meest spectaculair wordt gebouw D, op de hoek van de Bossebaan en Burgemeester van Hoofflaan. Er staat 
een extra volume op dit gebouw dat in hoogte en uitstraling familie is van de andere blokken. Hier kijk je 
prachtige uit over de bomen en de parkachtige buitenruimten. Het gebouw markeert bovendien met een 
hoogteaccent de zuidelijke entree van het Citycentrum én de knik in de stedelijke as rond het centrum. Dit 
gebouw krijgt een bijzondere en opvallende gevel.

Bron: https://vanschiindel-bouwgroep.nl/bossebaan-veldhoven/

Zie ook bijlage J op pagina 6.

3 7 8



B. Beantwoording aanvullende artikel 42 vragen over ontwikkeling Bossebaan- Burgemeester van Hoofflaan

1. Zijn er alternatieven onderzocht qua aantal woonlagen? Zo ja, wat zijn de redenen dat is gekozen voor 12 
woonlagen? Zo nee, waarom niet? Het verzoek voor de realisering van 12 woonlagen is destijds door de 
initiatiefnemer ingediend en door ons beoordeeld.

3. Wat zijn de vereisten voor een sterlocatie (bijv. minimale bouwhoogte)? In de Ruimtelijke Structuurvisie zijn 
geen vereisten geformuleerd voor een sterlocatie. Wel is uit de specifieke aanduiding 'accent stedelijke as' op te 
maken dat het plan voor de locatie een bijdrage moet leveren aan het accentueren van de 'stedelijke as'.

5. Verzoek om een actueel en volledige lijst van lopende projecten d.d. 30 juni 2021 aan te leveren.

In de lijst met de principeverzoeken zijn opgenomen: de verzoeken waar al een principebesluit over is genomen 
en/of de verzoeken waar al met de omgeving over het verzoek is gecommuniceerd.

In lijn met hetgeen op dinsdag 13 juli in de besluitvormende raad is gezegd over de notitie 'Tijdelijke kaders 
participatie bij ruimtelijke initiatieven', zijn alle overige principeverzoeken/projecten, die niet vallen binnen 
bovenstaande categorieën, niet op de lijsten opgenomen. Voor een zorgvuldige procedure met de omgeving is 
het niet wenselijk om deze principeverzoeken/projecten nu te delen.

Bron: https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Beantwoording-artikel-42-vragen-over-ontwikkeling-
Bossebaan-Burgemeester-van-Hoofflaan.pdf

C. Ruimtelijke aspecten in de (ontwerp) Omgevingsvisie die de Structuurvisie uit 2009 zal gaan vervangen (zie 
Hoofdstuk 1. Over de omgevingsvisie op pagina 8)

Op enkele plekken langs deze structuren (bijvoorbeeld rondom kruisingen van wegen of plekken met voldoende 
open ruimte er om heen) is het mogelijk om nieuwe stedelijke woonconcepten, gestapeld wonen en hoogbouw 
toe te staan.

In dergelijke gevallen is maatwerk nodig, in samenspraak met de omwonenden, aangezien het gaat over het 
passend maken van een puzzelstuk in de bestaande woonomgeving. (zie Hoofdstuk 3.1 Kernopgave 1: Investeren 
in stedelijke en dorpse kwaliteiten op pagina 39)

De 'groene vingers' worden behouden en waar mogelijk versterkt, dit betekent dat inbreidingen in en langs de 
groene vingers altijd passend dienen te zijn bij het groene karakter van de groene vingers; (zie Hoofdstuk 4.1 
Dorpskernen en -gehuchten op pagina 58 en Hoofdstuk 4.2 Dorpslinten op pagina 60 en Hoofdstuk 4.3 
Woonwijken en stadse woonstraten op pagina 62)

Bij verdichting worden de 'groene vingers' ontzien en waar mogelijk versterkt, bijvoorbeeld door op een 
natuurinclusieve manier te bouwen; (zie Hoofdstuk 4.6 Sterk Stedelijke Structuur op pagina 68)

Bron: https://www.omgevingsvisie-veldhoven.nl/

D. Samenspraak Z Participatie gerelateerde aspecten in de (ontwerp) Omgevingsvisie 

Regie waar nodig of gewenst (zie Hoofdstuk 5.1 Samenwerken en sturen op pagina 74)

Omdat deze omgevingsvisie de eerste Veldhovense omgevingsvisie is en ons uitdaagde om op een nieuwe, 
integrale manier te kijken naar onze leefomgeving en er daarnaast op lokaal niveau ..., zullen we deze eerste 
omgevingsvisie reeds over 2 jaar actualiseren. Hierin zal ook een nadere uitwerking van een visie op en kaders 
voor hoogbouw een plek krijgen. (zie Hoofdstuk 5.2 Van beleid naar uitvoering op pagina 75)

De keuzes die de gemeente maakt in de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving maakt ze in het algemeen 
belang; een afweging van alle belangen van de inwoners, gebruikers en toekomstige generaties binnen, maar 
ook buiten onze gemeentegrenzen. Hun belangen kunnen botsen en elkaar versterken. Participatie stond 
daarom centraal in het opstellen van deze visie en staat dat ook in de uitwerking. Daarmee werken we aan een 
gemeente waarin iedereen zich gehoord voelt en deel kan nemen aan een open en toegankelijk democratisch 
debat over de toekomst van onze leefomgeving.
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Voor Veldhoven is participatie niet nieuw. Al jaren betrekken we inwoners, ondernemers en ketenpartners bij de 
ontwikkeling van onze gemeente.
^ Participatie betekent belanghebbenden vroegtijdig betrekken;
^ Participatie betekent een relevante vertegenwoordiging van betrokkenen en belanghebbenden;
^ Participatie is een transparant en open proces;
^ Participatie is zoveel als mogelijk toegankelijk;
^ Participatie wordt georganiseerd door de Initiatiefnemer;
^ Participatie is maatwerk en afhankelijk van de complexiteit en de impact van het initiatief;
^ Participatie is een aanvulling op, geen vervanging van de representatieve democratie;
(zie Hoofdstuk 5.3 Participatie staat centraal op pagina 74)

Onze omgevingsvisie is nu klaar, maar niet af. ... Om onszelf snel aan te kunnen passen zijn monitoring en 
evaluatie cruciaal. . We zullen hiervoor zo veel als mogelijk putten uit bestaande monitors. . De raad kan de 
omgevingsvisie bijstellen zodra zij dit wenselijk of noodzakelijk acht. Het college doet hiervoor een voorstel. (zie 
Hoofdstuk 5.4 Monitoring en evaluatie op pagina 78)

Bron: https://www.omgevingsvisie-veldhoven.nl/

E. Inbreidingsvisie, beleid inbreidingslocaties Veldhoven uit 2016

Passend binnen de omgeving
Passend binnen de omgeving wil zeggen dat er sprake is van een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, volgend uit:
^ een goede en verantwoorde aansluiting met de directe omgeving van de locatie: er is een logische 

aansluiting op de bestaande stedenbouwkundige structuur en de invulling voegt zich op een verantwoorde 
manier in samenhang en harmonie met de omgeving;

^ de nieuwe bebouwing wordt als logisch beschouwd;
^ het initiatief voegt iets toe aan de ruimtelijke situatie.

Passende groene invulling
Het hebben van groen in de bebouwde omgeving is van belang voor de kwaliteit en leefbaarheid van het gebied. 
Door goede invullingen van inbreidingslocaties kunnen robuuste verbindingen worden gerealiseerd, kan 
biodiversiteit worden vergroot en kan water beter worden geborgd. In het verleden is te vaak medewerking 
verleend aan inbreidingsverzoeken zonder ook de groene inpassing/invulling een volwaardige plaats te geven in 
de ontwikkeling. Deze was meestal onderbelicht of was het sluitstuk op de inbreiding. Het dichtslibben van 
Veldhoven door de inbreidingslocaties met name te vullen met bebouwing, zonder oog te hebben voor een goede 
groene invulling, willen we zoveel mogelijk voorkomen.
Vandaar dat ook de groene invulling duidelijk terug dient te komen in de initiatieven. Hierbij hebben de wat 
grotere inbreidingslocaties meer mogelijkheden voor een groene invulling, maar is deze ook noodzakelijker. Per 
locatie dient een duidelijke afweging plaats te vinden in hoeverre een groene invulling plaats kan vinden, op 
welke manier en met welke grootte.

Evaluatie
Voorliggende inbreidingsvisie wordt twee jaar na vaststelling geëvalueerd. In dit kader wordt onder andere 
geïnventariseerd hoeveel principeverzoeken zijn ingediend, afgewezen en ingestemd. Ook wordt geëvalueerd of 
de invullingen van de locaties ook daadwerkelijk hebben geleid tot een bijdrage aan de maatschappelijke 
belangen, waar de visie eventueel te belemmerend of te flexibel werkt en op welke aspecten de visie moet 
worden aangepast.

Communicatie en samenspraak
Initiatiefnemers voor woningbouwverzoeken worden geïnformeerd over de Inbreidingsvisie, zodat verzoeken 
hierop afgestemd kunnen worden.

Bron: https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/17-wk5-lnformatienota-lnbreidingsvisie-beleid-
inbreidingslocaties-Veldhoven.pdf
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F. Vaststellen werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw uit 2019 

Niet vastleggen van hoogtematen is geen vrijbrief voor hoog bouwen
Omdat hoger bouwen beeldbepalend kan zijn, is afstemming met en inpassing in de omgeving van groot belang. 
Hoger bouwen moet passen in de (directe) omgeving, waarbij de leefbaarheid en kwaliteit voor de toekomstige 
bewoners en omwonenden leidend is. Ontwikkelingen worden dus bezien vanuit een kwalitatief en 
toekomstgericht perspectief. We leveren maatwerk en bieden mogelijkheden, maar wel op een verantwoorde 
manier.

Communicatie en samenspraak
Er vindt geen verdere communicatie plaats naar aanleiding van het raadsbesluit.

Bron: https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-019-AN-Vaststellen-werkwiize-beoordelen-
verzoeken-hoogbouw-DEF.pdf

G. Belangrijke keuzes voor een verdere verstedelijking van Veldhoven uit januari 2021

Groen met betekenis (zie slide 32)
Maximaal 5-10 bouwlagen (zie slides 15 en 29)

Bron: https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Presentatie-beeldvormende-raad-19-01-2021.pdf

H. Verkenning naar de toekomst van het CityCentrum Veldhoven uit juli 2021

Wonen als aanjager
De toevoeging van 500-1000 woningen in het Citycentrum is denkbaar. Mede doordat het huidige Citycentrum 
royaal is voorzien van woningen in het goedkope segment is het voor een goede menging van doelgroepen en 
een gedifferentieerd woonklimaat wenselijk woningen in met name het middeldure en duurdere woonsegment 
toe te voegen. (zie slide 8)

Bron: https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Beeldvormend/2021/06-
iuliZ19:30Z3-Verkenning-Citv-Centrum-06072021.pdf

I. Participatie in Keuzedocument Implementatie Omgevingswet uit 2018 

Keuze
Participatie is maatwerk! De rol van de gemeente in het participatieproces is afhankelijk van het initiatief. Er is 
wel een voorkeursrol. Het minimale niveau van participatie en de voorkeursrol van de gemeente:

Omgevingsvisie
Minimaal niveau: adviseren
Voorkeursrol gemeente: regisseren

Omgevingsplan 
Minimaal niveau: raadplegen
Voorkeursrol gemeente: stimuleren, maar sterk afhankelijk van initiatief (bij eigen initiatief gemeente: 
regisseren)

Omgevingsvergunning 
Minimaal niveau: raadplegen
Voorkeursrol gemeente: afhankelijk van de grootte van het plan loslaten of stimuleren (bij eigen initiatief 
gemeente: regisseren)

Bron: https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/18011-Keuzedocument-Implementatie-
Omgevingswet-Samen-ruimte-maken-biilage-1.pdf

J. Woningbouwprogramma bestemmingsplan Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan

Dit project voorziet in de realisatie van 170 appartementen in de sociale huur/sociale koop (9X), lage 
middenhuur (10%), hoge middenhuur (15%) en dure huur (66%). Op basis van het onderzoek van Companen (zie 
Bijlage 2) kan worden geconcludeerd dat de ontwikkeling past binnen de regionale woningbouwafspraken en -
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programmering, waarmee de behoefte aan deze ontwikkeling voldoende is aangetoond. Het plan voldoet 
hiermee aan de uitgangspunten van de ladder van duurzame verstedelijking. (zie Artikel 3.1.3 Ladder duurzame 
verstedelijking van het bestemmingsplan Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan)

Bron: https://www.ruimteliikeplannen.nl/documents/NL.IMRQ.0861.BP00120-
0401/t NL.IMRQ.0861.BP00120-0401.html

Sociale opgave
Naast de stedenbouwkundige integratie van het te realiseren plan, dient het plan te voldoen aan de opgave 
van de gemeente om de voorraad van de sociale woningbouw op het gewenste niveau te houden. Onderdeel 
van het plan Bossebaan zijn dan ook appartementen in de sociale sector.

Met opmerkingen [...]: Ik mis nog steeds de verantwoording van waarom er geen 22X sociale huur in het 
plan zit.

Met opmerkingen [...]: Aandachtspunt bij sociale koop is dat deze door prijsontwikkeling vaak snel uit de 
sociale koop schieten: bv. Oerle-zuid: .
Insteek lager dan ..., incl. parkeren. Goed kijken naar prijs-kwaliteit op zo'n mooie plek.
Verschil met haalbaarheid sociale huur wordt dan wel kleiner. Dus waarom dan niet tegemoet komen aan 
beleid sociale huur?

Bron: Bouwplan Bossebaan Motivatie en visie programma d.d. 8 mei 2018 met opmerkingen (verkregen middels 
WQB-verzoek)

... geven aan voor blok C een woonconcept te hebben bedacht voor kenniswerkers (nieuwe naam: Internationals) 
van ASML (long stay). Deze woningen zullen gemeubileerd worden waardoor de huurprijs naar verwachting 
boven de sociale huurprijs zal uitkomen. Er wordt aangegeven dat dit waarschijnlijk in de servicekosten 
verrekend kan worden.

Bron: Notulen project Bossebaan 21 juni 2018 (verkregen middels WQB-verzoek)

... geeft het advies aan ... om in het dossier aan te geven dat, mochten de gesprekken met 'thuis of een andere 
woningcorporatie op niets zijn uitgelopen, hij in ieder geval een inspanning voor heeft geleverd om met de 
corporaties in gesprek te gaan zodat de raad dit kan inzien. . geeft aan teleurgesteld te zijn in het voorstel van 
'Thuis. Om die reden gaat hij nu ook verder kijken en het gesprek aan met andere partijen zoals MN en ASML.

Bron: Notulen project Bossebaan 25 september 2018 (verkregen middels WQB-verzoek)

K. Klacht tegen de Burgemeester I het College van de gemeente

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw klacht van 14 maart 2021 tegen de burgemeester over het handelen van 
het College van burgemeester & wethouders rondom het project Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan.

Uw klacht wordt behandeld door Marcel Delhez, burgemeester van onze gemeente, telefoonnummer 14 040.

Bron: Qntvangstbevestiging van klacht van 17 maart 2021

Uw klacht acht ik op de onderdelen . ongegrond. Over onderdeel . geef ik geen oordeel. AIs u het niet eens 
bent met mijn bevindingen kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Bron: Klachtafhandeling van 27 mei 2021

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw klacht van 24 juli 2021 over de gedragingen van onze bestuurders.

Uw klacht wordt in behandeling genomen. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de 
klachtencoördinator, . . U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 040

Bron: Qntvangstbevestiging van klacht van 27 juli 2021
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L. Bijstellen van de kaders en communicatie

Veldhoven
iMttSMmiNtflM 

toi roe te

•wrHakMMlM

8 mei 2018

Bron: Presentatie (strategisch) College (verkregen middels WOB-verzoek)

Veldhoven
bestemmlnsplan

In rout«

ovoroonkomsten

muziokschi

vaststellen
bestemmingsplan

Informatie avond
omwonenden (samenspraak parkeren)

omgovingsvergunning

15 mei 2018

Bron: Presentatie Beeldvormende gemeenteraadsvergadering van 15 mei 2018
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Presentatie-Bossebaan-Schimmerik-Burg-van-Hoofflaan.pdf
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