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BegrotingsN/euws
Algemene Beschouwingen in 
Veldhoven op 8 en 9 november
De gemeenteraad stelt ieder jaar de begroting vast. De begroting geeft een totaaloverzicht van alle ver
wachte inkomsten en uitgaven van de gemeente Veldhoven voor de komende vier jaar. Dit jaar vindt de 
begrotingsbehandeling, ook wel de Algemene Beschouwingen genoemd, op 8 en 9 november 2021 plaats.

Veldhoven
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Tijdens deze Algemene Beschouwingen geven de raadsfracties hun visie op de gemeentebegroting 2022-2025 en 
de plannen van het college van Burgemeester en Wethouders voor de komende periode. Met het indienen van 
amendementen en moties kunnen raadsfracties de begroting wijzigen of het college verzoeken om iets uit te voe
ren. Op deze manier proberen de politieke partijen de voor hun belangrijke speerpunten te realiseren.

De gemeenteraad van Veldhoven heeft 27 raadsleden, verdeeld over 9 raadsfracties: VVD (6), GBV (6), SENIOREN 
VELDHOVEN (3), VSA (3), CDA (2), PvdA (2), D66 (2), BurgerPartij Veldhoven (2), Lokaal Liberaal (1).
De coalitie bestaat uit de fracties van VVD, GBV en PvdA.

Agenda op 8 november

19.30 uur tot 22.30 uur

SPREEKRECHT,
GEVOLGD DOOR ALGEMENE 
BESCHOUWINGEN DEEL 1

Agenda op 9 november

In het vervolg van dit Begrotingsnieuws kunt u lezen over de visie en de speerpunten van alle negen raadsfracties 
in de gemeenteraad van Veldhoven voor de Programmabegroting 2022.

De begrotingsbehandeling vindt plaats in een digitale raadsvergadering op maandag 8 novem
ber 2021 vanaf 19.30 uur en op dinsdag 9 november 2021 vanaf 10.00 uur. De vergadering is 
online te volgen via gemeenteraad.veldhoven.nl of via Omroep Veldhoven.

Kijk voor meer informatie over de Algemene beschouwingen en de Programmabegro
ting 2022 op https://www.veldhoven.nl/begroting.

10.00 uur tot 17.00 uur 

ALGEMENE BESCHOUWINGEN DEEL 2

De volledige agenda vindt u op de 
website van de gemeenteraad, 
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/
Vergaderingen
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Bronnen: Vereniging Erfgoedhuis Veldhoven (foto 1), Historische atlas van Veldhoven/SHEV (Foto 2 en 3), Gemeente archief (foto 4).

Jongens en meisjes zwommen uit elkaar, 
naar een mega modern zwembad 

in het nieuwe jaar!

Van sigaren draaien met de hand,
naar de slimste regio van het land

Met paard en wagen door de laan, naar 
bereikbaar zijn door de Kempenbaan!

Vldhvn
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Van aap, noot en Mies in de banken leren, 
naar de nieuwe school Huysackers 

realiseren!

Van een paar huizen in de klei, naar 
2000 nieuwe woningen voor jou en mij

Van alleen mannen in de wei, 
naar weer een damesteam erbij
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Gemeente Belangen 
Veldhoven siGBV Lokaal Krachtig

GBV is vooral bezig met

Goede zorg
bouwen, bouwen, bouwen voor oud en jon9
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2023
950

Zelfstandige
Bibliotheek
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Een warm hart
voor verenigingen en voorzieninigen

Korte wachttijden
bij vragen inwoners

Bewaakte
Fietsenstalling
City Centrum

u
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Meer weten over GBV? 
www.gbveldhoven.nl n GBV - Gemeente Belangen Veldhoven 

Q 06-58755143 ^ secretaris@gbveldhoven.nl

Samenwerken, samenwonen, 
samenspreken. Dit zijn 
kernwoorden als je een 
gemeenschap wilt zijn 
en blijven. Er is nieuw 
beleid nodig voor de 
krappe woningmarkt 
Voor jou als jonge starter 
of senior die wil veranderen. 
Spreek je uit voor een 
nieuw idee, wij horen 
je graag!
Robert Tros, steunfractielid

SENIOREN VELDHOVEN
Dichtbij, echt betrouwbaar

info@seniorenveldhoven.nl

SENIOREN VELDHOVEN

SENIOREN VELDHOVEN 
wil graag dat de gemeente 
er is voor de mensen 
van Veldhoven, samen 
beslissen is belangrijk 
Hierbij denken we aan 
echte dienstbaarheid en 
echte samenspraak. Niet 
alleen op papier. Bij 
SENIOREN VELDHOVEN 
zie je dit terug in onze daden. 
Jolanda van Hulst, fractievoorzitter 
SENIOREN VELDHOVEN

Als het over de centjes gaat 
die de gemeente Veldhoven 
mag besteden is het onze 
wens dat er vooral gekeken 
wordt naar hoe wij onze 
maatschappij zo vorm geven 
dat er ruimte is voor iedereen. 
Geef jong en oud de kans 
om met elkaar een menswaardig 
bestaan op te bouwen in ons 

mooie Veldhoven.
Mark van Hulst, steunfractielid 
SENIOREN VELDHOVEN

DE PARASOL

Foto: Henk Peters

Vroeger bouwde men een kerk. 
Daarnaast kwam het café en 

vervolgens vormde zich rond 
die gebouwen een dorpje.
Kerk en café waren plekken 
waar men samen kwam en 
het dorpje werd een gemeenschap. 
Dit soort centrale plekken missen 
we in nieuw te bouwen wijken.
In nieuwe maar ook de 
oudere wijken dienen de 
gemeenschapshuizen weer 
een centrale rol te krijgen.
Mensen wonen niet enkel in 
een huis, de omgeving moet 
een thuis zijn.
Gerrit Coppens, raadslid 
SENIOREN VELDHOVEN

SOCIALE COHESIE. Een mooi 
woord waar samenhang, 
verbondenheid, zorg en 
omkijken naar elkaar mee 
bedoeld wordt. Het kan 
zoveel mooie momenten 
van voldoening opleveren 
en daarnaast eenzaamheid 
voorkomen. Vrienden, 
familie en buurtgenoten 
doen wat ze kunnen!
Uiteraard met mogelijkheid 
voor professionele inzet.
Sociaal Veldhoven blijft voor 
zowel jong en oud belangrijk, 
juist nu we flink groeien als dorp. 
Elly de Greef, raadslid 
SENIOREN VELDHOVEN
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Keuzes college Keuzes VSA
X Heel veel zienswijzen V Oprechte samenspraak

X Regie bij projectontwikkelaars V Gemeente neemt regie in bouwen
X Meer dure woningen V Meer betaalbare woningen
X Positie Bibliotheek? V Volwaardige Bibliotheek!

X Fastfood V Healthy Food
X Versobering van het groen V Behoud en versterking van biodiversiteit
X Extra snelle verhoging OZB V OZB geen sluitpost van de begroting

X Blanco cheque V Financiële terughoudendheid
X Alle ballen naar het City Centrum V Ook bedrijvigheid in wijken mogelijk maken

X Vooraf afval scheiden door de burger V Achteraf afval scheiden (1 bak)
X Verlichte reclamezuilen V Slimme (fiets)verlichting op de Zilverbaan

X Laatste jaren geen indexering voor V Alle (culturele) instellingen zijn
(culturele) instellingen belangrijk

X Duurzaamheid geen prioriteit V Duurzaamheid is investeren in de toekomst
X Minder bomen V Een boom weg, twee ervoor terug

X Geen betaalbare ontmoetingsplekken V Ontmoetingsplekken dichtbij
voor ouderen voor ouderen

X Weinig meldingen van V Gemeente en burger bestrijden
rattenoverlast feller de rattenoverlast
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CDA-VELDHOVEN WIL SCHOUDER AAN SCHOUDER WERKEN
AAN DE TOEKOMST VAN VELDHOVEN

Een bekend lied, waarin de aandacht en zorg voor elkaar centraal staat. Zeer toepasselijk 
wanneer we terugkijken op de afgelopen twee jaren, die gedomineerd werden door de 
COVID-19 pandemie. Ook de inwoners van onze gemeente Veldhoven hebben dat ervaren. 
Mensen, die besmet zijn en mensen, die door deze ziekte hun dierbare hebben verloren, en 
mensen, die zich door de maatregelen nog eenzamer zijn gaan voelen. Maar we hebben 
ook solidariteit weer leren ervaren. Zorg voor elkaar en zorgen voor elkaars toekomst.

Met de blik naar de toekomst heeft de fractie van CDA-Veldhoven in het kader van de 
meerjarenbegroting 2022-2025 de volgende speerpunten:

^ Zorgen, dat er in Veldhoven zoveel mogelijk levensloop bestendige woningen gebouwd 
worden. Met nadruk op sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

^ De uitvoering van het huisvestingplan voor de scholen bespoedigen.
^ Bevorderen van het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer met het oog op de groei 

van het aantal inwoners
^ Eigen initiatieven van bewoners in de wijken belonen 
^ De financiën van onze gemeente gezond houden

De CDA fractie

Marionne van Dongen, fractievoorzitter 

Ton Bolsius, raadslid 

Marina Heutinck, steunfractielid 

Joop Horsten steunfractielid 

Martijn Tholen, steunfractielid 

Contact: marionnevandongen@onsbrabantnet.nl

We staan schouder aan schouder 
Ik kijk even opzij
De blik in jouw ogen zegt alles voor mij

De wereld ligt open 
Kansen genoeg 
Wie bang is voor fouten 
Doet ’t nooit goed

2010 Marco Borsato en Guus Meeuwis

Veldhoven
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VELDHOVEN

Samen behouden wat Veldhoven te bieden heeft
Hoe de gemeente er financieel voor staat? Niet slecht, maar het houdt ook niet over. De begroting voor het 
komende jaar is ‘sluitend’, zoals dat heet. Maar veel ruimte voor nieuwe dingen is er niet. Om te behouden wat 
Veldhoven allemaal te bieden heeft, waren keuzes nodig. Zo kunnen Veldhovenaren rekenen op een goede 
dienstverlening. En zij die het moeilijk hebben, op extra steun. Met die keuze kan PvdA Veldhoven prima uit de 
voeten.

Terwijl collega’s werken aan een schoon Veldhoven, rusten (v.l.n.r.) Hans Hamers, Rian Bolt, Yorina Wou
ters, Wessel Mandos, Johan de Haas, Caroline van Dalsum, Metha Visser en Wim Meijberg even uit.

Miljoenen zorgvuldig verdelen
De kosten lopen wat op. Maar vergeleken met 
net zo grote gemeenten blijft Veldhoven redelijk 
goedkoop om te wonen. En dat ondanks de berg 
aan gemeentelijke taken.
Zo is een belangrijke taak de sociale dienstver
lening op het hoge niveau van nu te houden. We 
merkten het al op: is iemands inkomen te laag, 
dan moet-ie kunnen vertrouwen op ondersteu
ning. Wachtlijsten voor een woning vragen om 
een stevige aanpak zodat jongeren ook ‘ns de 
kans krijgen zelfstandig te wonen. Het is dus onze 
dure plicht om de woningbouw te versnellen.
De overgang naar een milieuvriendelijker inzet 
van energie vraagt eveneens om geld. En dat is 
hard nodig, ook toekomstige generaties moeten 
kunnen genieten van alles wat onze wereld te 
bieden heeft.
Om dit alles op de rails te houden, zijn meer 
ambtenaren nodig. Ook al, omdat het Rijk steeds 
meer op het bordje van de gemeenten gooit. Voor 
PvdA Veldhoven is het duidelijk: zonder deze uit
breiding van het ambtenarenkorps zal Veldhoven 
erop achteruit gaan.
Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen kunt 
u stemmen op GroenLinks 8 PvdA Veldhoven. 
Een samenwerking tussen twee landelijke partij
en die lokaal erg dicht bij elkaar staan. Hiermee 
is deze partij de enige duidelijke sociale en groe
ne partij in Veldhoven. De boodschap verandert 
hiermee niet, maar wordt alleen maar versterkt. 
Een groen en sociaal Veldhoven is en blijft de in

zet. Met deze inzet heeft de PvdA Veldhoven dan 
ook gekeken naar de huidige begroting.

Een sociaal Veldhoven
Met diverse initiatieven droeg PvdA Veldhoven 
bij aan een hoger niveau van het sociaal domein. 
Goed te werken blijkt bijvoorbeeld ons advies om 
ambtenaren te scholen in hulp aan mensen met 
schulden. Hiermee konden bijvoorbeeld men
sen met schulden beter geholpen worden. Ook 
is vorig jaar, met instemming van de hele Raad, 
het percentage voor de bijzondere bijstand ver
hoogd. En... we hebben meer plannen.
Veldhoven groeit snel. Niet alleen in inwonertal, 
maar ook de lokale economie. Deze groei levert

voordelen op, maar mag niet ten koste gaan van 
een nog diepere scheiding tussen arm en rijk. 
PvdA Veldhoven wil een snel groeiend Veldhoven 
met een sociaal gezicht. Daar starten we volgen
de week mee. In de begrotingsdiscussie vragen 
we college te bekijken of het maximaal inkomen 
voor de bijzondere bijstand omhoog kan. Zo kan 
een grotere groep aanspraak maken op deze re
geling.

Duurzaamheid voorop!
Met ‘onze’ bekwame wethouder Rooijakkers gaat 
het met grote stappen naar meer duurzaamheid. 
Zo zijn de eerste resultaten zichtbaar van de over
gang naar het toepassen van nieuwe energie.

Ook het komende begrotingsjaar blijft duurzaam
heid hoog op onze agenda staan. Zo willen we 
discussie over hoe de luchtkwaliteit te verbete
ren. Met een vliegveld naast de deur is daar alle 
reden voor. Verder willen we landelijke initiatie
ven naar de regio brengen om in ziekenhuizen en 
andere zorginstellingen bewuster om te gaan met 
de berg spullen die daar nu eenmaal nodig zijn.

Er is ons een halve pagina toebedeeld. Veel te 
weinig om echt terug én vooruit te kijken. Twee 
dingen nog. Onze raadscollega’s nodigen we uit 
samen op te trekken om Veldhoven nog socialer 
en duurzamer te maken. Om te beginnen zou
den jullie onze moties kunnen ondersteunen die 
daarop zijn gericht.

En tenslotte
We gaan er weer enthousiast tegenaan, zoals u 
van ons gewend bent. Nog een paar maanden 
als PvdA Veldhoven en na de verkiezingen als het 
sterke linkse blok GroenLinks 8 PvdA Veldhoven!
Het ga u goed... of beter!!!

CONTACT Veldhovense PvdA? 
info@groenlinkspvdaveldhoven.nl

GROEN
LINKS

Urgente problemen 

vereisen ambitie en 

transparantie D66
veldhoven

Er moet veel gedaan worden om Veldhoven 
klaar te stomen voor de toekomst. En er is 
haast bij! Willen we dat Veldhoven ook voor 
volgende generaties een fijne woon- en 
werkplaats is, dan moeten we nu keuzes 
maken: voor betaalbare woningen, een ste
vig duurzaamheidsbeleid, goede voorzie
ningen en voor een transparant bestuur. Het 
college en de gemeenteraad zijn aan zet als 
het gaat om elan, innovatiekracht en ambi
tie. Ook nu we al hard op weg zijn naar de 
volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Betaalbare en levensloopbestendige 
woningen
D66 Veldhoven pleit al jaren voor maatrege
len om het tekort aan betaalbare woningen 
in onze gemeente aan te pakken. De wo- 
ningbouwversnelling die het college heeft 
ingezet is een goed begin, maar niet toerei
kend. Er komen steeds meer één- en twee
persoonshuishoudens, en ouderen blijven 
langer zelfstandig wonen. Wat we nodig 
hebben zijn dus meer passende, betaalbare 
en levensloopbestendige woningen.

Naast meer woningen, hebben we in Veld
hoven behoefte aan bescherming van onze 
woningmarkt. De lage rentestand drijft 
investeerders naar vastgoed. Grote beleg
gers kopen betaalbare woningen op, om

ze tegen hoge huren weer op de markt te 
brengen. Om dit tegen te gaan voeren veel 
gemeenten, waaronder ook Eindhoven, 
opkoopbescherming in; nadat ze eerder al 
zelfbewoningsplicht introduceerden. Het 
risico bestaat dat beleggers uitwijken naar 
gemeenten zonder beschermende maat
regelen; dat is het waterbed-effect. Om dit 
te voorkomen roept D66 het college op om 
de zelfbewoningsplicht en de opkoopbe-

scherming ook in te voeren in Veldhoven. 
Daarmee houden we in Veldhoven prijsop
drijvende beleggers buiten en krijgen meer 
mensen een kans op de woning die ze graag 
willen en kunnen betalen.

Duurzaamheid en energie
Naast de woningnood drukken andere ont
wikkelingen een stempel op de toekomst. 
We zitten middenin grote operaties die al 
snel invloed hebben op de herkomst van 
onze energie en de manier waarop we ons 
huis verwarmen: de energietransitie en de 
warmtetransitie. Deze omschakelingen zijn 
ingrijpend. Ze moeten voor iedereen begrij
pelijk zijn en de betaalbaarheid ervan moet 
vanaf dag één meegenomen worden in het 
beleid. Voor D66 is duidelijk dat we ambi
tieus willen zijn: meer CO2-reductie is pure 
noodzaak. Klimaatverandering heeft im
mers nu al grote gevolgen, ook lokaal.

Goede voorzieningen
Leven in Veldhoven kent veel pluspunten. 
Zo zijn er in onze gemeente talrijke culture
le- en sportvoorzieningen. We mogen dank
baar zijn voor de vrijwilligers die zoveel werk 
verzetten: bij sportverenigingen, maar zeker 
ook bij organisaties als de bibliotheek, the
ater de Schalm en museum ’t Oude Slot. De 
aangekondigde bezuinigingen op de biblio
theek zijn weliswaar van de baan (D66 heeft 
daar vorig jaar succesvol actie tegen ge
voerd), maar goede nieuwe plannen van de 
gemeente laten nog jaren op zich wachten. 
We zijn dan ook blij dat bibliotheek, theater 
en museum de handen ineengeslagen heb
ben en zelf de regie over hun toekomst wil
len voeren. Zij hebben plannen voor geza
menlijk beleid, in gedeelde huisvesting aan 
het Meiveld. Plannen die het Citycentrum 
verder verlevendigen. We roepen het colle
ge op om hen volledig te ondersteunen.

Transparantie
Samenspraakprocessen in Veldhoven le
verden in het afgelopen jaar heel wat kran
tenkoppen op. D66 zet in op transparantie 
als het gaat om overleg met inwoners en 
organisaties. Bij een afweging van belangen 
kan echter niet iedereen tevredengesteld 
worden. Laten we daar ook eerlijk over zijn. 
Maar er moet ruimte zijn om te luisteren 
naar inwoners, vóórdat besluiten genomen 
worden. En voor inwoners moet helder zijn 
op welke manier ze kunnen bijdragen aan 
het debat en wat er met hun inbreng wordt 
gedaan. Op die manier biedt samenspraak 
kansen voor nieuwe ideeën, breder draag
vlak en in veel gevallen ook betere beslui
ten.

Meer weten over D66 Veldhoven: 
https://veldhoven.d66.nl/.

De fractie van D66 Veldhoven. Staand, v.l.n.r.: Willem Hornman, Levien de Braai. 
Zittend, v.l.n.r.: Piet Wijman, Marielle Giesbertz, Hein van derReijden.
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Dienstverlening
Voor de BPV is en blijft dienstverlening een 
belangrijk speerpunt! Onze plotseling over
leden fractievoorzitter, Rien Luijkx, was een 
pleitbezorger voor duidelijke communi
catie vanuit de gemeente naar de burger. 
Duidelijke en begrijpelijke taal (B1) was zijn 
drijfveer. Uiteraard gaan wij dit voortzetten! 
Wij blijven daarover in gesprek en letten 
daar op. Ook de gemeentelijke website, die 
makkelijk toegankelijk moet zijn, blijven we 
in de gaten houden.

Jeugdoverlast
Het leven met corona viel voor iedereen niet 
mee. Vooral de jeugd heeft zich belemmerd 
gevoeld waardoor overlast fors toenam. 
BPV wil dat dit meer aangepakt gaat wor
den door middel van handhaving en even
tueel boetes.

Werk in plaats van uitkering
Uitbreiding van personeel in het gemeente
huis is soms nodig. BPV wil dat er eerst ge
keken wordt of mensen met een langdurige 
uitkering hierop ingezet of omgeschoold 
kunnen worden. Dit in plaats van dure in
huurkrachten die de belastingbetaler veel 
geld kosten.

Ons sleutelwoord: 
Dienstverlening!

BurgerPartij Veldhoven
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www.burgerpartijveldhoven.nl

BurgerPartij Veldhoven (BPV) luistert 
meer en beter naar 

alle burgers van Veldhoven.

Relatie gemeente-burgers
De gemeente moet er voor de burgers zijn, 
meedenken aan oplossingen en kijken naar 
wat wel kan en niet eerst naar wat niet kan.

Samenspraak
Voor de BPV is samenspraak erg belangrijk. 
Wij willen burgers betrekken bij de meest 
belangrijke beslissingen. Dit moet volgens 
BPV sneller ontwikkeld worden. Vaak wor
den er zoveel zienswijzen ingediend dat 
het erg veel tijd en energie kost om deze te 
behandelen. BPV wil dat er een online weg
wijzer ontwikkeld wordt, zodat het voor de 
mensen makkelijker is om een zienswijze in 
te dienen en ambtenaren te ontlasten. Dit 
scheelt tijd en geld.

Programmabegroting
BPV is altijd voor een slanke overheid maar 
niet ten koste van alles. De BPV heeft zorgen 
omdat na 4 jaar bezuinigen nu blijkt dat er 
50 ambtenaren bij moeten de komende ja
ren. De onroerend zaakbelasting gaat vol
gend jaar met 6,40Zo omhoog mede om deze 
uitbreiding te bekostigen. BPV vindt dat 
de belastingbetaler hier niet de dupe van 
moet worden. Daarom is BPV meer voor
stander van het automatiseren en versim
pelen van processen om de werkdruk naar 
beneden te halen en de personeelskosten 
te beperken.

For English | Español: www.burgerpartijveldhoven.nl

Minder lasten voor Veldhovenaren en een slankere
gemeentelijke organisatie

Geen OZB verhoging
Dit jaar is de OZB verhoging tot en met 2023, ruim 14Zo , in één 
keer doorbelast aan de huizenbezitters en ondernemers. En toch 
gaat de OZB volgend jaar weer omhoog met ruim 50Zo. Wij zijn en 
blijven hiertegen en zullen dat ook in de gemeenteraad 
bepleiten.

Een slankere overheid
Wij vragen al jaren om een slan
kere gemeentelijke overheid, 
minder ambtenaren dus.
De laatste jaren krijgen we hier
bij, zo lijkt het althans, steun van 
meerdere partijen in de gemeente 
raad.

Maar wat zien we nu? Er zouden zelfs 50 full time ambtenaren extra 
bij moeten om het werk te kunnen verrichten!
Dat willen wij nog wel eens zien.

Wegwerken van het woning tekort
We komen in Veldhoven woningen tekort voor alle doelgroepen.
Er wordt nu flink gebouwd in onder andere Huysackers maar dat is 
nog lang niet voldoende.

Wie wil moet in Veldhoven een passende woning kun
nen huren of kopen.

Wij staan open voor creatieve oplos
singen. Zelf denken we onder an

dere aan splitsen van grote wo
ningen en lagere grondprijzen

I IDCDAAI Å ] voor sociale woningen.

Permanente bewoning op 
recreatieparken

De druk op de (sociale) woningmarkt is 
zo groot dat er moet worden gekozen voor alter

natieve oplossingen.
Wat ons betreft maken we permanent wonen op recreatieparken 
mogelijk, mits wordt voldaan aan het bouwbesluit als het gaat over 
veilig wonen. Zelfs de Eerste en Tweede Kamer zijn hier voor. Dit 
voorkomt in deze tijd dat mensen onnodig op straat komen staan.

LOKAAL

Neem voor meer informatie contact op via Maartenprinsen@upcmail.nl


