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Vooral horeca op camping
Zittard baart raad zorgen

Veldhoven

Op maandag 24 én dinsdag 25 januari vergaderde de gemeente
raad. De volle agenda van 18 januari werd vervolgd over onder
andere het bestemmingsplan ‘Zittard 41-43’ en het vaststellen
van de kaders programma Citycentrum.
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Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist
in opdracht van de gemeente.

Naar een toekomstbestendig
Citycentrum
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Het Veldhovense Citycentrum voldoet steeds minder aan de
wensen van zowel bezoekers als bewoners. Het 2 uur gratis
parkeren, dat een jaar geleden werd ingevoerd, was een eerste
maatregel maar is niet voldoende. Er is méér nodig om nieuwe
bezoekers aan te trekken, en deze langer in het centrum te hou
den. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde bezoekduur onge
veer een half uur is, en dat is laag.
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Mini camping De Veldhoeve

Mag mini-camping De Veldhoeve aan de Zittard 41-43 uitbreiden tot een volwaardige camping? Ge
tuige het debat hierover bij de oordeelsvorming is de raad er verdeeld over. De familie Lijten, eige
naar van de camping, is op een aantal punten tegemoet gekomen aan klachten van omwonenden.
Dat daarmee zeker niet de kou uit de lucht is, be
wijzen de zes inspreekbeurten van buurtbewo
ners aan het begin van deze raadsvergadering,
een kleine week eerder. Belangrijkste concessie
van de campingeigenaar is het verkleinen (tot

de voorgestelde uitbreiding nu acceptabel.” Wel
vraagt Van Oorschot of er voor het beperken van
overlast door de horeca in het bestemmingplan
regels opgenomen kunnen worden.

300 m2) en verplaatsen van het geplande hore
cagedeelte. Toch blijft de komst van horeca het
voornaamste pijnpunt van de omwonenden, die
hun landelijke rust ook al zien afnemen door de
oprukkende nieuwbouwwijk Zilverackers.

Boerencamping
Wethouder Ad van den Oever (VVD), zelf enthou
siast kampeerder, schetst het type camping aan
de Zittard, ook na uitbreiding. “Het is en blijft een
boerencamping, waar echt geen jongeren of ge
zinnen komen, maar voornamelijk senioren. Die
komen daar voor hun rust. Als er al overlast komt
door de horeca, zijn zij de eersten die daar wat
van zeggen. Zij zijn de beste handhavers!”
De verwachte verkeersstromen zijn volgens de
wethouder dermate laag, dat daar geen overlast
van valt te verwachten. En extra fietsers en wan
delaars op deze rustige buitenweg, bijvoorbeeld
van bewoners van Zilverackers, “dat is ‘overlast’
die je toch alleen maar kunt omarmen?”

Diverse oppositiepartijen sprongen voor hen in
de bres. “Een horecavoorziening van 300 m2 is
nog steeds heel groot, vooral als daar feesten en
partijen mogen plaatsvinden”, oordeelde Maar
ten Prinsen (Lokaal Liberaal). “Als je het hebt over
‘ondersteunende horeca’, denk ik meer aan een
campingwinkeltje met een koffiehoek. En onder
schat ook de verkeerstoename op de smalle Zittard niet.”
GBV-woordvoerder Youri van Oorschot is met een
fractiegenoot ter plekke gaan kijken. Een gesprek
met en rondleiding door de eigenaar van de cam
ping dhr. Lijten heeft hem overtuigd dat er goed
is geluisterd naar de omwonenden. “Wij vinden

Prinsen zei te betwijfelen of de camping aan de
Zittard een boerencamping blijft na zo’n forse uit
breiding. De discussie krijgt een vervolg én afron
ding in de besluitvormende raad van 8 februari.

Buurtbewoners zien grote camping niet zitten
Geluidsoverlast, geen rust meer, dalend woongenot en waardedaling huizen. Een zestal in
sprekers kwam woorden te kort om zijn ongenoegen kenbaar te maken over de voorgenomen
uitbreiding van mini-camping De Veldhoeve aan de Zittard tot een volwaardige camping met
zo’n 85 standplaatsen, inclusief een aantal chalets en trekkershutten.
Inspreker dhr. Sonneveld merkte op dat de nieu
we horecavoorziening - het grootste pijnpunt
voor de buurt - tegen de afspraken niet alleen
voor campinggasten, maar ook voor derden is
bedoeld. Zoals langsrijdende fietsers. “De cha
lets komen dicht bij onze woningen, wat ook
lichthinder geeft. En alle extra verkeersbewegin
gen zorgen voor een piekbelasting in het hoog
seizoen. De Zittard is te smal voor zo’n grote
camping.”
Ook inspreekster mevr. Groos, een directe buur,
sprak over mogelijke geluidsbelasting door de
horecavoorziening. “Met ruimte voor 100 stoe

len binnen en 75 buiten op het terras, en volledi
ge alcoholvergunning, kun je niet meer van on
dersteunende horeca spreken. Ik gun de familie
Lijten een goed bedrijf, maar haal alsjeblieft de
horeca uit het bestemmingsplan”, klonk haar
boodschap aan de raad.

Ziehier de kernboodschap in het raadsvoorstel, waarin de raad ka
ders moet vaststellen voor de noodzakelijke vervolgstappen in het
hele centrumgebied. Meer stedelijkheid, het herontwikkelen van de
Citypassage en een betere mix van functies moeten bijdragen aan
een toekomstbestendig Citycentrum. Bij dat laatste hoort ook meer
woningbouw, en juist daar stond de raad het langst bij stil.
Het voornemen om woningen toe te voegen aan het Citycentrum
- gesproken wordt over 500 tot 1000 huizen en appartementen kreeg natuurlijk de handen op elkaar. Dat het daarbij vooral gaat om
middeldure en dure huur werd minder enthousiast ontvangen. “Een
gemiste kans”, meende Jolanda van Hulst (Senioren Veldhoven).
Johan de Haas (PvdA) riep het college op om in het woningaanbod
het afgesproken aandeel sociale woningbouw mee te nemen.
‘Middelduur is niet echt duur’
“Dat doen we ook”, reageerde wethouder Vivianne van Wieren
(VVD). “Het Citycentrum herbergt al relatief veel woningen in het
goedkope segment. Voor een goede mix moet je dan juist wat duur
dere woningen toevoegen. En ‘middelduur’ klinkt duur, maar is het
niet echt, met een huurprijs in dat segment van 710 tot 971 euro.”
Van Wieren benadrukt dat het gewenste Centrum Ontwikkelings
programma (COPr) een omvangrijk plan is, bedoeld voor de lange
termijn. “Het gaat nu even niet om bloembakken of een bewaakte
fietsenstalling, maar om het toekomstige centrum leefbaar te hou
den. Het kloppend hart voor alle Veldhovenaren. En dat doe je ook
door woningen toe te voegen. Daarmee maak je de hele operatie
tevens beter betaalbaar.”
Dat toevoegen van woningen lijkt vooral aan de westkant te gebeu
ren, bij het Burg. Elsenpark. Mogelijk maakt de Citypassage plaats
voor een mix van wonen en winkels voor de dagelijkse boodschap
pen. Dit nieuwe complex moet dan het park verbinden met het cen
trum.
De nieuwe kaders voor het Citycentrum worden op 8 februari door
de raad opnieuw besproken.
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Desgevraagd zei geen enkele inspreker overlast
te ondervinden van de huidige mini-camping
met 25 standplaatsen. Vroeger was hier een vee
houderij gevestigd. De bezwaren zitten hem uit
sluitend in de forse schaalvergroting. En die zijn
- ook na de gedane aanpassingen in het plan nog niet verdwenen.
Meiveld, Citycentrum
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Hoge ambitie in opwekken
duurzame energie
De ambities van de gemeente Veldhoven op het gebied van energie-opwekking en -besparing zijn
klip en klaar in het Beleidskader hernieuwbare elektriciteit. Hierin staat dat we in 2040 minimaal
5007o van onze elektriciteitsvraag duurzaam binnen de eigen gemeentegrenzen opwekken.
Onder het motto dat je energie die je niet gebruikt
ook niet hoeft op te wekken, wordt energiebespa
ring als eerste uitgangspunt genoemd. Daarbij
gaat het zowel om besparing op stroom (denk
aan ledlampen en apparaten met AA-label) als
op warmte (vloer- en dakisolatie, dubbel glas).
“Heel goed dat de focus zowel op besparing als
opwekking ligt”, reageerde PvdA-woordvoerder
Wim Meijberg. Voor Mariëlle Giesbertz (D66) komt
besparing ook op de eerste plaats, om in 2030 de
afgesproken reductie in CO2-emissie te halen.
De hele raad is trouwens zeer te spreken over
dit Beleidskader, dat een afgeleide is van het
Nationaal Klimaatakkoord uit 2019. “Dit zijn
indrukwekkende ambities”, complimenteerde
VVD-steunfractielid Fred Knoops. Hijen enkele
raadscollega’s vroegen wel met nadruk om eerst
zoveel mogelijk daken en parkeerterreinen vol te
leggen met zonnepanelen. Over het aanspreken
van landbouwgrond voor de aanleg van zonne
weides was de raad verdeeld.
Beperkte opslagcapaciteit
Beren op de (energie-)weg zijn er eveneens. Di
verse raadsleden uiten hun zorg over de beperkte
netwerkcapaciteit. Nu al worden her en der in het

land projecten voor hernieuwbare energie uitge
steld omdat de netbeheerder onvoldoende ruim
te heeft voor het opslaan van grootschalig opge
wekte zonne- en windenergie.
Wethouder Duurzaamheid Jeroen Rooijakkers
(PvdA) erkent deze problemen, maar verzekert
dat er in deze regio nog voldoende capaciteit is.
Er zijn gesprekken hierover gaande met netbe
heerder Enexis. En belangrijk: het ontwikkelen
van batterijen om stroom op te slaan is opgepikt
binnen Brainport; “Die innovaties gaan snel. Over
twee of drie jaar zijn we waarschijnlijk al een stuk
verder.”

Nog 6000 woningen erbij:
vooral door inbreiding
“6000 huizen erbij bouwen in Veldhoven? Waar laten we die?
Kunnen we die nog ergens kwijt in onze gemeente?” Deze vra
gen kwamen voorbij in de raad toen daar het Afsprakenkader
Wonen SGE aan de orde kwam. Daarin staat welke verstedelij
king de negen gemeenten binnen het Stedelijk Gebied Eindho
ven (SGE) nog te wachten staat.
De regionale ambities zijn niet gering; volgens deze afspraken krijgt
het SGE er tot 2040 zo’n 62.000 woningen bij. Waarvan dus een klei
ne 100/) in Veldhoven moet verrijzen. Piet Wijman (D66) had becij
ferd dat zo’n 200Zo daarvan in Zilverackers wordt gebouwd. Maar
waar moet de rest dan komen? vroeg ook Robert Tros (Senioren
Veldhoven) zich af. “Het indikken van de bouw in Zilverackers is
eerder door het college afgewezen.”
Dat laatste werd beaamd door wethouder Wonen Hans van de
Looij (GBV). “Daar zijn destijds harde afspraken over gemaakt met
de provincie, dus daar blijft het bij zo’n 1250 woningen. We zullen
vooral moeten inzetten op inbreiding. Dat is landelijk en provin
ciaal ook als uitgangspunt gekozen. Waar mogelijk zullen we de
hoogte in gaan.”
ASML als aanj'ager
De wethouder gaf direct toe dat het inderdaad ‘een hele klus’ zal
worden om een plek voor al die huizen te vinden. Als oorzaken van
de enorme woningbouwambitie noemde Van de Looij de verder
toenemende gezinsverdunning en het grote aantal buitenlandse
werkkrachten waar de regio behoefte aan heeft: van technici, met
ASML als aanjager, tot aspergestekers.

Zonnepanelen op het dak van het Energyhouse,
project De Mirre

Waar die duizenden huizen in Veldhoven kunnen komen, wordt dui
delijker als later dit jaar de geactualiseerde Woonvisie verschijnt.

