
Technische vragen Senioren Veldhoven inzake Groenvoorziening Slot-Oost

Over de groenvoorziening die voor algemeen gebruik overblijft rondom plan Slot-Oost wordt 
verwarrend gecommuniceerd.
Aandachtige lezing van de notitie van beantwoording zienswijzen BP Slot-Oost, de 
antwoorden op de gestelde technische vragen en informatie uit andere kanalen maakt het 
er niet duidelijker op.
Wethouder vd Looij gaf ook aan het allemaal niet zo precies te weten.

Op zo kort mogelijke termijn wil ik zelf een oordeel hebben over de ' groene vinger' .
- Daarvoor heb ik (denk ik) informatie nodig over de periode voorafgaand aan het 
raadsbesluit van 15 december 2009 of in ieder geval alles dat geleid heeft tot de ' 
randvoorwaarden uit het ruimtelijk kader van de gemeente Veldhoven dd 15-december 
2009'

- Genoemde randvoorwaarde nummer 1 is: " De 'groene vinger' langs de Heerbaan wordt 
doorgetrokken conform de Ruimtelijke StructuurVisie Veldhoven"

(tekst overgenomen uit het ontwerp bestemmingsplan)
In de visie zelf (juni 2009) staat dat de groene vingers moeten worden versterkt Z 
verbeterd en dat het gebruiksgenot moet worden verhoogd, oa voor recreëren.
Waar Z bij wie vind ik de informatie waaruit deze visie is ontstaan. Zijn er voorafgaande 
stukken, is er iets van discussie geweest, andere info?

- Kennelijk heeft er ook nog iets gespeeld in 2019 over deze randvoorwaarden voor Slot- 
Oost. Waar vind ik info hierover?

Kunt u hierin de weg wijzen of misschien info verzamelen?

Antwoord:

De groene vingers zoals opgenomen in de Structuurvisie uit 2009 betreffen een structuur 
op het niveau van de totale gemeente. De structuurvisie is een visie van de raad zelf 
welke vooral zelfbindend is (voor raad en college). De raad beslist zelf hoe deze moet 
worden uitgelegd en wanneer hier wel of niet van kan worden afgeweken.

Van afwijken is in dit geval overigens geen sprake. De uitwerking gekoppeld aan een 
dergelijke gemeentebrede ambitie, zal per locatie altijd maatwerk betekenen. Vergelijk het 
maar met de gemeentelijke ambities om voldoende sociale huur te realiseren. Daar wordt 
ook niet in elk project hetzelfde mee omgegaan.
Wat niet ter discussie staat is dat de structuur als zodanig herkenbaar moet blijven.
De groene vinger langs de Heerbaan is een structuur die vooral beleefd moet worden 
vanaf de Heerbaan zelf.


