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Welkom bij de 
verkiezingsavond 2022!
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Op woensdag 16 maart vond in de Lindenzaal van Theater de 
Schalm de verkiezingsavond plaats, waar de uitslagen van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 werden gepresenteerd.

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.

Raadsnieuws
Nieuwe partij komt met 9 zetels in de raad

Hart voor Veldhoven gaat er 
met de winst vandoor

Veldhoven

Juichkreten in De Schalm na 
fraaie resultaten!
Terwijl de grote partijen van de verkiezingen in 2018 qua ze- 
teltal niet heel hoog scoorden, liep op 16 maart het zetelaan
tal van Hart voor Veldhoven gestaag op. Begonnen met 7 ze
tels leek de partij in tussenstanden stabiel op een mooie 8 uit 
te komen. Maar na telling van de laatste stembureaus toonde 
burgemeester Marcel Delhez op het podium in De Schalm een 
toch verrassende einduitslag: Hart voor Veldhoven (HvV) klom 
door naar een fraaie 9, ten koste van GBV dat zijn kortstondige 
7 zetels moest inruilen voor 6. De VVD was kort daarvoor al naar 
een magere vijf zetels teruggevallen.

De reacties in de loop van de avond waren navenant. Gejuich bij ie
dere nieuwe uitslag bij de winnaars, berusting bij de partijen in de 
onderste regionen.
VVD-lijsttrekker Peter Saris toonde zich op het podium uitgesproken 
teleurgesteld. “We hoopten opnieuw de grootste partij te worden 
en zijn nu nummer drie. Dit heb ik niet zien aankomen na de mooie 
campagne die we hebben gevoerd.” Ook Tweede Kamerlid Daan de 
Kort, in 2018 nog succesvol lijsttrekker en wethouder voor de VVD, 
was in mineur. “Eigenlijk snap ik het niet. Ik denk dat de ellenlange 
kabinetsformatie onze partij geen goed heeft gedaan. De VVD ver
liest landelijk.”

Grote zege in Oerle
Maarten Prinsen was uiteraard ‘supertevreden’ met het glanzende 
resultaat van zijn nieuwe partij Hart voor Veldhoven. Hij wees op de 
grote overwinning van zijn partij in Oerle, waar hij met Wim Peters en 
Huub Stroeks over twee ‘stemmenkanonnen’ beschikt. “Maar ver
geet ook Rien Luijkx niet, die kwam ook uit Oerle. Ik durf te wedden 
dat zijn weduwe Yvonne, onze nummer 2, daar mede dankzij hem 
veel voorkeurstemmen heeft gekregen."
Een dolgelukkige Mónica Feijóo Paz, de nummer 4 van HvV en hui
dige steunfractielid van de BurgerPartij Veldhoven, verklapt dat het 
fusieproces echt niet zo makkelijk was. “We zijn allemaal, van links 
tot rechts, een stukje naar het midden opgeschoven. Maar na alle 
onderhandelingen liggen er nu goede afspraken.”

Steviger inzetten op klimaat
Zittend wethouder Jeroen Rooijakkers toont zich in zijn nopjes over 
de zetel winst van zijn nu gecombineerde partij GroenLinks/PvdA. 
“We zijn de enige andere partij die winst heeft geboekt, dus dat 
stemt tevreden. Het betekent dat we nog steviger kunnen inzetten 
op klimaat, verduurzaming en energietransitie. Onze partijen staan 
qua standpunten dicht bij elkaar.” Rooijakkers zei zeker door te wil
len gaan als wethouder.
Juist de intrede van GroenLinks in de Veldhovense raad heeft D66 
wellicht haar derde zetel gekost, denkt lijsttrekker Mariëlle Gies- 
bertz. “Binnen D66 gaan wij ook voor duurzame thema’s. Toch ben ik 
wel blij dat groen en klimaat in deze uitslag winst hebben geboekt.” 
Giesbertz zegt te houden van een goed en constructief debat in de 
raad. “Dat kan in de volgende periode nog wel wat beter.”

GBV stabiel
Wethouder en lijsttrekker Mariënne van Dongen toonde zich redelijk 
content met het behoud van de zes zetels van haar GBV. “Natuurlijk, 
ik had op zeven gehoopt, maar als collegepartij word je voor het
zelfde geld afgestraft.” Zij wil door als wethouder, maar haar collega 
Hans van de Looij keert niet terug in het college. Een eventuele twee
de wethouderspost voor GBV gaat naar een jongere partijgenoot. 
Marionne van Dongen (CDA) is aan het eind van de rit blij dat zij haar 
beide zetels heeft kunnen behouden. Haar partij trekt uiteindelijk de 
minste kiezers van alle zeven. Jolanda van Hulst (Senioren Veldho
ven) durfde vooraf geen enkele voorspelling te doen en is uiteindelijk 
niet ontevreden met twee zetels. “Al had ik er uiteindelijk wel graag 
drie gehouden.”

Gespannen drukte voor de uitslag van de verkiezingen

Met een afgetekende overwinning heeft nieuwkomer Hart voor Veldhoven een overtuigende start 
gemaakt in de gemeenteraad van Veldhoven. Of liever dóórstart, want de drie lokale partijen (VSA, 
Lokaal Liberaal en BurgerPartij Veldhoven) die samen ‘Hart’ hebben opgericht, bezetten ook nu al 
zes zetels in de raad. Dat ze dit aantal in hun fusiepartij tot negen zetels hebben uitgebouwd, is zon
der meer een knappe prestatie.

Dat laatste werd op de verkiezingsavond op 16 
maart ook grif erkend door de zes andere par
tijleiders die raadszetels hebben veroverd. Alle 
felicitaties gingen naar lijsttrekker Maarten Prin
sen, die later op de avond opnieuw gelukwensen 
kreeg vanwege zijn verjaardag! De winnaar weet 
zich verzekerd van flink wat flessen wijn. “Ik had 
van tevoren met een aantal mensen gewed dat 
we negen zetels zouden halen.”
Verliezers zijn er uiteraard ook. De VVD - vier jaar 
geleden voor het eerst de grootste in Veldhoven 
- zakt van zeven naar vijf zetels, terwijl Senioren 
Veldhoven nog twee van de oorspronkelijke vijf 
zetels overhoudt. Maar beide partijen waren door 
afsplitsingen tijdens de rit al zetels kwijtgeraakt, 
waardoor de nederlaag wellicht iets minder 
zwaar aanvoelt. Gemeentebelangen Veldhoven 
(GBV) bewijst zich andermaal als stabiele lokale 
factor en behoudt haar zes zetels. Ook D66 en CDA 
blijven gelijk en keren met twee raadsleden terug. 
De PvdA ziet haar samengaan met GroenLinks be
kroond met één zetel winst: van twee naar drie.

kiezingen van 27 naar 29 zetels is gegroeid, heeft 
de uitslag met name voor de kleinere partijen iet
wat gedempt. Met name het CDA was even bang 
haar tweede zetel kwijt te raken, maar mede door 
de iets lagere kiesdeler (622) lukte het toch gelijk 
te blijven.

Burgemeester Marcel Delhez sprak van probleem
loos verlopen verkiezingen, maar toonde zich te
leurgesteld over de opkomst. Die is met 49,40Zo 
duidelijk lager dan de vorige keer (51,30/)). Al valt 
Veldhoven hiermee zeker niet uit de toon in ver
gelijking met andere gemeenten in Zuidoost-Bra- 
bant. De oorlog in Oekraïne heeft de gemeente
raadsverkiezingen naar de achtergrond gedrukt. 
Het gehoopte positieve effect om juist nú gebruik 
te maken van het democratisch stemrecht, is uit
gebleven.

Op woensdag 30 maart wordt de nieuwe raad ge
ïnstalleerd. Twee dagen eerder is het afscheid van 
de vertrekkende raadsleden.

Dat er in het college van B&W veranderingen kun
nen komen is evident. De huidige coalitie van 
VVD, GBV en PvdA is haar (krappe) meerderheid 
kwijt. Het initiatief ligt nu bij de grootste fractie, 
Hart voor Veldhoven. Binnenkort gaat Maarten 
Prinsen het gesprek aan met alle zes partijen. “Ik 
sluit niemand uit, en nodig alle fracties uit voor 
een eerste verkenning.”

Lokale partijen scoren goed
De landelijke tendens dat lokale partijen het goed 
doen en de landelijke partijen een stap terug zet
ten, is dus ook in Veldhoven overduidelijk aanwe
zig. Het feit dat de Veldhovense raad bij deze ver-

Verkiezingsoverwinnaar Maarten Prinsen van Hart voor
Veldhoven


