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Rããdsnieuws
Past woonflat met 12 verdiepingen bij ‘Veldhovense maat’?

Raad brengt samenspraak rond 
hoogbouw terug op agenda
Kan dat in Veldhoven, woontorens met 10, 11 of 12 verdiepingen? In Eindhoven is het dubbele 
hiervan heel gewoon, maar de ‘Veldhovense maat’ is toch anders. De weerstand van omwonenden 
tegen dergelijke hoogbouw aan Bossebaan en hoek Sterrenlaan - Ambachtslaan maakt dat duide
lijk. De gemeenteraad trok de nodige tijd uit om hierover te debatteren.

Het thema hoogtebeleid was op de raadsagenda 
gezet door een viertal oppositiepartijen: Lokaal 
Liberaal, VSA, Senioren Veldhoven en BurgerPar
tij Veldhoven. De vier willen meer duidelijkheid 
over die Veldhovense maat: op welke plekken is 
een woontoren mogelijk, en zo ja hoeveel etages 
op elkaar? En bovenal: betrek burgers tijdig bij de 
plannen, start de samenspraak in een zo vroeg 
mogelijk stadium.

Woordvoerder Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) 
zei in zijn betoog dat samenspraak één van de 
succesfactoren zou moeten zijn bij de ontwikke
ling van hoogbouw. In de praktijk blijkt het vaker 
een valkuil. Zijn woorden werden onderstreept 
door drie insprekers, die scherpe kritiek uitten 
op de twee hierboven genoemde bouwplannen. 
De woontorens werpen ongewenste schaduwen 
en tasten de privacy aan, vooral vanwege vrije 
‘zichtlijnen’ van boven af naar tuinen in de buurt.

‘Men voelt zich overvallen’
Ook mede-indieners Gerrit Coppens (Senioren 
Veldhoven), Wim Peters (VSA) en Rien Luijkx (Bur
gerPartij Veldhoven) onderstreepten het belang 
van goede en vooral tijdige samenspraak. “Inpas
sing van hoogbouw in de omgeving is erg belang
rijk”, betoogde Peters. “Uit de onrust en boosheid 
van direct omwonenden valt af te leiden dat die 
zich overvallen voelen door de plannen, en niet 
serieus genomen.” En Rien Luijkx: “Mensen spre
ken mij er op aan dat de gemeente tóch doet wat 
zij wil. Zij willen gehoord worden! Hoe kunnen 
we ze dat gevoel geven? De gemeente moet eerst 
duidelijk maken waar en hoe ver zij de hoogte in 
wil bouwen. ”

Andere oppositiepartijen konden zich daar wel 
in vinden. Mariëlle Giesbertz (D66) wil bewo
ners vanaf het begin bij nieuwbouwplannen 
betrekken, maar tegelijk ook de grenzen van 
participatie aangeven. Zij roept het college 
op om - in geval van de bouwplannen aan 
de Bossebaan - een compromis te bedenken 
tussen het algemeen en individueel belang. 
Marionne van Dongen (CDA) vraagt meer 
aandacht voor het goede gesprek met in
woners, maar stelt ook dat hoogbouw in de 
stedelijke zone van Veldhoven onver
mijdelijk is om aan de woningbouwop
gave te voldoen.

Veldhoven
Op 9 februari vergaderde de gemeenteraad digitaal. Tijdens deze 
besluitvormende raadsvergadering werd onder andere besloten 
over het vaststellen van de Basisregistratie persoonsgegevens, 
gesproken over Hoogtebeleid en samenspraak hoogbouw en er 
werden twee nieuwe steunfractieleden benoemd.

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.

Op dat laatste hamert ook Eric van Doren, aan
voerder van coalitiepartij GBV. “Jarenlang had
den we de luxe en ruimte om nieuwe wijken te 
bouwen. Na Zilverackers kunnen we alleen nog 
inbreiden. En als we niet meer in de lengte of 
breedte kunnen bouwen, moeten we de hoogte 
in!” De lopende projecten zomaar stilleggen, zo
als de vier partijen voorstellen, kan er bij hem 
niet in. “Wat zijn daar de consequenties van?”

‘Projecten niet stopzetten’
Voor wethouder Ad van den Oever is het stop
zetten van de projecten Bossebaan en Sterren
laan - Ambachtslaan niet bespreekbaar. “Deze 
zijn gebaseerd op vastgestelde uitgangspunten. 
We kunnen tijdens de rit de spelregels niet gaan 
veranderen.” Wel is hij graag bereid om de sa- 
menspraaktrajecten tegen het licht te houden. 
“Ik wil op een goede manier in overleg gaan met 
alle partijen om de huidige uitgangspunten voor 
samenspraak te verbeteren. In de nieuwe Om- 
gevingsvisie kunnen we die al toepassen. Dat is 
ook het juiste instrument om over hoogbouw te 
praten.”

Op het eerste punt van de wethouder kwam geen 
enkele reactie van de fracties. Wel waren alle 
fracties zonder uitzondering verheugd over zijn 
toezegging om de samenspraak in de toekomst 
beter te gaan organiseren. Maarten Prinsen zei 
blij te zijn met de constructieve opstelling van 
de wethouder en hoopt dat er binnen afzienbare 
tijd een bijeenkomst wordt gepland met de raad,

V
 liefst met deskundigen erbij die over 

hoogbouw kunnen adviseren.

Aan goed advies hecht de VVD grote 
waarde. Fractievoorzitter Vivianne 
van Wieren: “Ik heb niet de experti
se om over bouwkundige zaken te 
oordelen, en ik denk de meesten van 
ons niet.” Haar fractiegenoot Sander 
Antonis denkt liever in oplossingen. 
“Hoogbouw schrikt af, dat snap ik. Ge
bruik technologie, zoals video’s met 
zonnestanden, om de impact voor de 
omgeving duidelijk te maken.”

‘Torenflat past niet in ’t Look’
Inspreker Bram Maas maakte in zijn inspreekbeurt onverbloemd 
duidelijk dat een woontoren van 11 of 12 verdiepingen, zoals op 
papier bedacht op de hoek Ambachtslaan - Sterrenlaan, niet 
past in een groene laagbouwwijk als ’t Look. Hij zei te spreken 
namens bewoners van straten als De Scheerder, De Verver en 
Mosbeek.

Een dergelijke grote betonkolos ontsiert volgens hem de entree 
van de wijk, zorgt voor schaduwvorming en tast de privacy aan in 
met name de Mosbeek, een straat in Cobbeek aan de overkant van 
de Sterrenlaan. Collega-inspreker Joep Roijers bracht grotendeels 
dezelfde bezwaren in voor de 38 meter hoge toren die moet verrij
zen op de hoek Bossebaan - Burg. Van Hoofflaan. Daar maken de 
Rabobank en het oude postkantoor plaats voor meerdere apparte
mentencomplexen.

De derde inspreker Jac Geominy richtte zijn pijlen vooral op de 
regionale afspraak om de komende twintig jaar liefst 62.000 nieu
we woningen te bouwen in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). 
“Hiermee wil de SGE in verhouding 400Zo meer bouwen dan de lan
delijk uitgesproken ambitie om in dezelfde periode 800.000 huizen 
te bouwen. Hoe komt SGE eigenlijk aan die 62.000? En wie gaat die 
aantallen proberen duidelijk te krijgen?”

Hoogbouw in centrum Veldhoven, woontoren de Repel

Gemeente denkt mee over bestemming kerken
De oproep voor het opstellen van een visie op de bestemming van leegstaande kerken in Veldho
ven circuleerde al enkele weken in de pers. De plaatselijke KBO-afdelingen en heemkundekringen 
vroegen erom, enkele raadsfracties leidden de vraag door naar het college van B&W en kregen 
direct boter bij de vis.

De woordvoerders van CDA, Senioren Veldhoven 
en VSA hoefden niet lang aan te dringen op ge
meentelijke aandacht voor de dorpskerken en to
rens ‘die symbool staan voor de gemeenschap én 
voor 100 jaar Veldhoven’, zoals Ton Bolsius (CDA) 
het uitdrukte. Wethouder Hans van de Looij (GBV) 
liet de raad weten dat er bij de Rijksdienst Cultu
reel Erfgoed al subsidie is aangevraagd voor het

opstellen van een kerkenvisie. Als deze wordt toe
gekend, mag Veldhoven een bedrag van 25.000 
euro verwachten.

De wethouder waarschuwde wel dat de uitein
delijke oplossing niet bij de gemeente ligt, maar 
bij parochie en bisdom. De gemeente zal via deze 
kerkenvisie meedenken over hoe om te gaan met

de nog nauwelijks gebruikte kerken in Zeelst, Oerle en Veldho- 
ven-dorp, en is verder in deze zaak vooral faciliterend.

Kerktoren in d’Ekker
In de kwestie rond de kerktoren van de voormalige Jozefkerk in 
d’Ekker zit nog weinig schot. Tijdens het begrotingsdebat in no
vember 2020 stelde de raad met de kleinst mogelijke meerderheid 
een bedrag van 85.000 euro beschikbaar voor noodzakelijk onder
houd van de toren. Op vragen van opnieuw Ton Bolsius zei Hans 
van de Looij dat deze geste wel tot telefonisch contact, maar nog 
niet tot een vervolgafspraak heeft geleid. “Ik wacht op een signaal 
van de parochie.”
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In de knel door corona of toeslagenaffaire
De zogeheten toeslagenaffaire, als gevolg waarvan het volledige kabinet vorige maand aftrad, 
heeft ook in Veldhoven slachtoffers gemaakt. Wethouder Mariënne van Dongen (GBV) heeft na 
overleg met de Belastingdienst uitgezocht dat het in deze gemeente om 23 mensen gaat die door 
de affaire zijn benadeeld.

CDA-raadslid Marionne van Dongen had de wet
houder gevraagd of deze personen extra onder
steuning mogen verwachten. Dat is inderdaad 
het geval. “Het langdurig ten onrechte terugbeta
len van toeslagen kan leiden tot problemen rond 
inkomen, zorg, gezondheid enzovoort. Wij nemen 
actief contact met hen op en kijken of we aanvul
lende ondersteuning kunnen bieden”, vertelde de 
wethouder.

Ook de coronacrisis gaat uiteraard niet onge

merkt aan het Veldhovense gemeentehuis voor
bij. Op vragen van Wim Peters (VSA) antwoordde 
wethouder Van Dongen dat de eerste golf in het 
voorjaar niet tot toename van schuldhulpver
lening en uitkeringen heeft geleid, maar dat de 
tweede lockdown vanaf half december wel een 
lichte stijging teweeg bracht.

“Het duurt altijd even voordat mensen zich mel
den. Wij doen ons best om ze snel te vinden en 
goed te helpen. Vroeg-signalering is heel belang
rijk om grote schulden te voorkomen.”

Nieuwe voorzittershamer
In de eerste besluitvormende raadsvergadering 
van het nieuwe jaar kreeg burgemeester Marcel 
Delhez een fraaie geste ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van Veldhoven. Uit handen van 
de Veldhovense kunstenaar Jan Dams ontving 
hij een ‘splinternieuwe’ voorzittershamer. Dams 
heeft het kleinood vervaardigd uit hout van een 
100 jaar oude Veldhovense notenboom. De kop 
van de hamer is van kersenhout en voorzien van 
het gemeentelogo. In de bijbehorende slagplank 
is ook de Brabantse vlag gegraveerd.

Daarnaast droegen veel raads- en collegeleden 
een speldje met Veldhoven100 dat voor het eeuw
feest is vervaardigd. De nieuwe voorzittershamer met slagplank door Jan Dams

Veldhoven 100 toch in 2021
Op 1 mei 2021 bestaat de gemeente Veldhoven in zijn huidige 
vorm precies honderd jaar. Hoewel de coronapandemie flink 
roet in het ‘feesteten’ heeft gegooid, wil het college van burge
meester en wethouders toch dit jaar op gepaste wijze aandacht 
geven aan dit bijzondere jubileum.

Wethouder Hans van de Looij (GBV) heeft zich over deze kwestie la
ten adviseren door de Stuurgroep Veldhoven100. Hij verwacht dat 
er met name in de tweede helft van het jaar meer mogelijk is voor 
enkele grote activiteiten, zoals het Cityfest en het Concert van de 
Eeuw.

Dit is tegen het zere been van de fractie Lokaal Liberaal. Raadslid 
Maarten Prinsen vindt het gepaster om alle feestelijke activiteiten 
uit te stellen ‘tot de coronacrisis is bezworen’. Hij verwijst naar de 
vele Veldhovenaren die hun geplande huwelijksjubileum of ander 
feest ook hebben moeten opschuiven. “Uitstel is beter dan een be
perkt feestje met hoog bobo-gehalte.”
De wethouder wenste niet met die gedachte mee te gaan.

Twee steunfractieleden 
benoemd
Frank van Gaart is toegetreden tot de steunfractie van 
BurgerPartij Veldhoven.

Bij Senioren Veldhoven is Jolanda van Hulst teruggekeerd in 
de gemeenteraad. Zij was door ziekte enige maanden uitge
schakeld en werd in die periode vervangen door fractie- en 
echtgenoot Mark van Hulst. Deze is weer teruggekeerd in de 
steunfractie.


