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Geachte heer Prinsen, beste Maarten,

Wij hebben uw ongedateerde brief ontvangen op 7 januari 2021. In deze brief geeft u
namens Lokaal Liberaal uw mening over een artikel in de krant. In dit artikel heeft u
gelezen dat wethouder Van de Looij ingaat op de viering van 100 jaar Veldhoven in
het jubileumjaar 2021. Hij geeft aan dat besloten is om de viering in aangepaste vorm
door te laten gaan en dus niet uit te stellen. Onderstaand gaan wij in op de door u
gestelde vraag.
U vraagt zich af of dit is wat wij moeten willen en of wij als gemeente hiermee het
goede voorbeeld geven. Het zou naar uw mening het college sieren om de geplande
feestelijke activiteiten in het kader van het honderd jarig bestaan van de gemeente uit
te stellen tot nader order, afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van het
coronavirus. Wij delen uw mening hierover niet.
Het college heeft zich over de invulling van de viering laten adviseren door de
stuurgroep Veldhoven100. De stuurgroep heeft alle in 2020 binnengekomen signalen
uit de samenleving besproken. Ook de gevolgen van het coronavirus voor de invulling
van het programma zijn uitgebreid aan de orde geweest. We hebben besloten om daar
waar nodig de planning van activiteiten aan te passen, maar daar waar mogelijk wel
gepast aandacht geven aan het jubileum. Bovendien verwachten en hopen we dat
later dit jaar er meer mogelijk wordt. Daarom zijn veel activiteiten verplaatst. Als
blijkt dat bepaalde activiteiten onverhoopt toch niet kunnen plaatsvinden, dan zullen
we daar een oplossing voor zoeken.
Het college heeft op advies van de stuurgroep op 8 december 2020 besloten over de
aangepaste vorm van de viering in 2021. Hierover is een informatienota aan de raad
gestuurd. 2021 is het jubileumjaar, dus dan vieren we het 100-jarig bestaan. De
coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat we de viering enigszins hebben aangepast, maar
is geen reden om de viering niet dit jaar te laten plaatsvinden.
Wij vertrouwen erop uw brief hiermee voldoende te hebben beantwoord.
Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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