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Afscheid vorig college 
later
Vóór de verkiezing van de nieuwe wethouders was er kort aan
dacht voor het aftredende college van burgemeester en wet
houders dat Veldhoven tussen 2018 en 2022 heeft bestuurd. 
Burgemeester Marcel Delhez bedankte zijn vijf collega’s in het 
dagelijks bestuur voor hun langdurige inzet. Hij memoreerde 
dat in die vier jaar alle door het college voorbereide raads
voorstellen op één na zijn aangenomen, zij het met wisselende 
raadsmeerderheden.

Hierna namen de gewezen wethouders Vivianne van Wieren 
(VVD), Mariënne van Dongen en Hans van de Looij (beiden GBV) 
en Jeroen Rooijakkers (PvdA) plaats in de raadsbankjes. Zij zet
ten alle vier hun politieke carrière voort, de drie eerstgenoem- 
den als raadslid en Rooijakkers (opnieuw) als wethouder.
De vijfde aftredende wethouder, VVD’er Ad van den Oever, keert 
niet terug in de politiek. Van het ‘oude’ college wordt later af
scheid genomen.

Op dinsdag 24 mei vergaderde de gemeenteraad. Deze avond 
stond vooral in het teken van de benoeming van het nieuwe col
lege van Burgemeester en Wethouders.

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.

Oppositie: ‘Verkiezingsbelofte over verhoging OZB verbroken’

Kritische noten bij start 
nieuwe coalitie

VVD-motie verworpen: 
geen ‘rem’ op stijging OZB

Mevrouw Van Dongen (GBV)over het coalitieakkoord

Echt feestelijk werd het niet bij de aftrap van het nieuwe college van B&W. De vierpa rtijencoalitie van 
Hart voor Veldhoven, GroenLinks/PvdA, D66 en CDA kreeg direct de wind van voren van de oppositie. 
Waar VVD en Senioren Veldhoven zich nog vrij gematigd uitspraken, trok GBV fel van leer.

Pijnpunt was het coalitieakkoord 2022 - 2026. 
Ook laakte partijleider Mariënne van Dongen, die 
even daarvoor haar wethouderszetel had ingele
verd, vanuit de raadsbankjes (nogmaals) de on
derhandelingsstrategie van HvV-voorman Maar
ten Prinsen. “Wij zijn er met open blik ingegaan, 
maar na de eerste gespreksronde was het voor 
ons al bijna voorbij. Kort daarna kregen we rare 
ultimatums voorgelegd, met een verbrokkeld col
lege met zes wethouders. Waarna we de eer aan 
onszelf gehouden hebben." Van Dongen zei dat ze 
‘de lelijke kant van de politiek’ heeft gezien.

Maarten Prinsen zei de teleurstelling van de voor
malig wethouder sociaal domein te begrijpen, 
maar wilde er inhoudelijk niet meer op ingaan. 
Hij had overigens de handen vol om zich te ver
dedigen tegen stellingnames van zowel GBV als 
VVD dat hij zijn verkiezingsbeloften zou hebben 
verbroken. Zo zou hij het taboe op mogelijke 
OZB-verhoging en afslanking van het gemeente
lijk apparaat hebben losgelaten.

‘Links programma’
“Het feit dat u in het coalitieakkoord OZB-ver- 
hoging niet langer uitsluit, gaat u het vertrou
wen van veel kiezers kosten. Ik hoor hier vooral 
een links programma, waarin het oude ‘lokaal 
liberaal’ niet meer doorklinkt”, meende Chantal 
Gonzalez, fractieleider VVD. Voor een ‘teveel aan 
samenspraak die bouwplannen kan vertragen’ 
en het aanstellen van een ombudsman voelt haar 
fractie weinig. Het instellen van een jeugdraad 
kan wel op instemming rekenen.

Ook Jurre van der Velden, de nieuwe fractieleider 
van GBV, was de grote inbreng opgevallen van de 
drie kleine fracties in de coalitie (samen 7 zetels) 
naast het getalsmatige oppermachtige (9 zetels) 
Hart voor Veldhoven. Hij mist financiële onder
bouwing, onder meer voor de kostbare maatrege
len op het vlak van duurzaamheid. Kritiek had hij 
ook op de mogelijke afsluiting van een stukje Bos-

sebaan nabij de muziekschool en de heroverwe
ging van het gratis parkeren in het Citycentrum.

De derde oppositiepartij, Senioren Veldhoven, 
nam bij monde van Jolanda van Hulst eveneens 
het woord ‘kiezersbedrog’ in de mond aangaande 
OZB-verhoging en minder ambtenaren. Tegelijk 
stelt Van Hulst zich verzoenend op. “Het akkoord 
is ook een compliment waard aan de vier partij
en. Het geeft hoop op een nieuwe bestuurscul
tuur met een rol voor de hele raad.”

Uitgestoken hand
Het debat over het coalitieakkoord leverde ook 
een uitgestoken hand van de vier partijen op. 
Maarten Prinsen benadrukt dat het akkoord niet 
in detail is uitgewerkt, en dus ruimte biedt voor 
inbreng vanuit de raad, inclusief de oppositie. 
“Veel zaken zijn nog niet concreet, daarover gaan 
we met jullie de dialoog aan. Denk met ons mee.” 
Hij zei blij te zijn met de houding van VVD en Seni
oren Veldhoven.

De kritiek van de drie oppositiepartijen op het 
OZB-verhaal liet Prinsen echter niet over zijn kant 
gaan. “Voor de verkiezingen heb ik altijd gezegd 
dat wij niet zomaar de OZB verhogen. Dat doen 
we pas als allerlaatste middel, als alle andere op
ties zijn uitgeput. Wij willen de OZB niet onnodig 
verhogen, zoals de vorige coalitie jaarlijks deed.” 
Hij kwam er niet mee weg. VVD’er Peter Saris her
innerde hem aan een tweetal verkiezingsdebat- 
ten, waarin Prinsen verhoging van de OZB als een 
‘no go area’ betitelde. En Pierre Bijnen (GBV) wist 
nog dat OZB-verhoging voor HvV ‘onbespreek
baar’ was. Waarop Maarten Prinsen uiteindelijk 
erkende dat je in een coalitie met vier partijen 
allereerst consensus (overeenstemming - red.) 
moet bereiken.

Het coalitieakkoord kreeg bij stemming uiteinde
lijk een 17 - 10 meerderheid. GBV en VVD stemden 
tegen. Twee raadsleden ontbraken.

Raadsnieuws Veldhoven

In de afgelopen vier jaren is de OZB in Veldhoven weliswaar flink 
gestegen, maar Veldhoven bleef al die tijd toch behoren tot de 250Zo 
goedkoopste gemeenten van Nederland. Er zat volgens de VVD, in 
die periode als coalitiepartij medeverantwoordelijk, dus wel degelijk 
een rem op de stijging van de lokale lasten.

In het coalitieakkoord ontbreekt die rem: er wordt geen plafond ge
noemd voor een eventuele verhoging van de OZB. Via een motie wil
de de VVD de garantie inbouwen dat Veldhoven blijft behoren bij de 
250Zo gemeenten met de laagste woonlasten in ons land. De partij, 
nu in de oppositie, kreeg echter het deksel op de neus. Met alleen de 
5 stemmen van de VVD-fractie vóór en 22 tegen had de motie geen 
kans.

Een gedeelte van de VVD fractie
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Inwonerspanels, jongerenraad, zichtbaarheid in de wijk

Participatie inwoners moet 
beter, staat in coalitieakkoord
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De titel is in elk geval fraai: “De Veldhovense opgaven. Investeren voor een duurzame toekomst” 
heet het document, waaronder Hart voor Veldhoven, GroenLinks/PvdA, D66 en CDA hun handteke
ning hebben gezet. De onderhandelaars van de vier partijen, resp. Maarten Prinsen, Wessel Mandos, 
Piet Wijman en Marionne van Dongen, mochten er in de raad eerst hun licht over laten schijnen.

Prinsen repte over de ‘grote schaalsprong’ waar 
Veldhoven voor staat, of wellicht al midden in zit. 
De enorme groei van ASML en haar toeleveran
ciers plaatst de gemeente voor grote uitdagingen. 
“Die groei begint te schuren. Dat zie je duidelijk 
op de woningmarkt, maar ook op het gebied van 
bereikbaarheid en leefbaarheid. We zien helaas 
een toenemende kansenongelijkheid. Maar de 
schaalsprong biedt ook kansen, waar we op in 
moeten spelen."

In het akkoord is aandacht voor de sociale samen
hang in de wijk. De coalitie hoopt op meer vrijwil
ligers die hun wijkgenoten kunnen ondersteunen. 
Mogelijk kunnen mensen met een uitkering hierin 
een rol spelen. De kwaliteit van de leefomgeving 
kan omhoog door vergroening van de openbare 
ruimte.

Geen fietspad Vogelzang en onderzoek 
Bossebaan
Mobiliteit en bereikbaarheid krijgen veel aan
dacht, met vooral meer ruimte voor de fiets. Twee 
zaken vallen daarbij op. De coalitie kiest ervoor 
geen fietspad aan te leggen in park Vogelzang 
(tussen Zonderwijk en ’t Look). De bedoeling is 
om fietsers tussen Sondervick en Sterrenlaan 
over De Sitterlaan te leiden. Verder wordt onder
zocht, om de Bossebaan tussen rotonde muziek
school en Burg. Van Hoofflaan voor autoverkeer 
af te sluiten. Dat verkeer moet dan omrijden via 
Abdijlaan of Heemweg.

In het kader van de woningbouwversnelling wil 
Veldhoven tot 2030 zo’n 5000 nieuwe huizen bou
wen. Dat gebeurt deels via hoogbouw. Die verrijst 
vooral langs de stedelijke assen, maar dat is nu 
ook al het geval. Permanente bewoning van cha
lets op recreatieparken is wat de coalitie betreft

toegestaan totdat de bewoner overlijdt: de zoge
noemde sterfhuisconstructie.

Dat de bewonersparticipatie niet overal naar 
wens verloopt, is bepaald geen geheim. Die moet 
beter, vooral waar het gaat om samenspraaktra- 
jecten bij woningbouwplannen. Suggesties in het 
coalitieakkoord zijn de instelling van inwoner- 
panels, een jongerenraad, meer digitale parti
cipatie, een lokale ombudsman en betere zicht
baarheid in de wijk. Zo is de coalitie van plan om 
enkele beeldvormende raadsvergaderingen in de 
wijk te houden, in plaats van in de raadzaal.

‘Trots op akkoord’
Terug naar het debat. Wessel Mandos verklaar
de trots te zijn op het behaalde akkoord, waarin 
ook een visie op de langere termijn is neergelegd. 
Hij vindt er de wens van GroenLinks/PvdA in te
rug voor de aanpak van de grote klimaatcrisis 
en een snellere verduurzaming van Veldhoven. 
Ook Piet Wijman van D66 vindt in het stuk de ge
wenste aandacht voor vraagstukken als huisves
ting, duurzaamheid en energietransitie terug. Hij 
denkt dat het aanstellen van een ombudsman de 
procedures rond bestemmingsplannen juist kan 
versnellen.

Marionne van Dongen stelt dat het CDA als klein
ste fractie ronduit trots kan zijn op het ‘opga- 
ven-document’, dat ‘duidelijk de signatuur van 
haar partij draagt’. “Met trots zetten wij er onze 
handtekening onder. Hier in de raad kunt u het 
document verder op smaak brengen", nodigde zij 
de oppositie uit.

Zoals u elders in Raadsnieuws kunt lezen, rea
geerde die oppositie aanmerkelijk kritischer.

Vier van de vijf wethouders in 
college B&W zijn nieuw
Er staan nieuwe stuurlui aan het roer in Veldhoven! Burgemees
ter Marcel Delhez mocht eind mei vijf wethouders beëdigen, 
waarvan er vier nieuw in het college stappen. Alleen Jeroen 
Rooijakkers behoudt zijn post en gaat namens GroenLinks/PvdA 
opnieuw de financiën beheren. Daarnaast heeft hij mobiliteit in 
zijn portefeuille.

Nog meer bestuurlijke ervaring heeft Caroline van Brakel (CDA). Zij 
was al eerder (2010 - 2014) wethouder in Veldhoven, daarna lid van 
provinciale staten en vanaf 2016 tot heden wethouder in Nuenen. 
Met wonen en werk en inkomen heeft zij een pittige portefeuille. 
Bekend in bestuurlijk Veldhoven is ook de nieuwe D66-wethouder 
Mariëlle Giesbertz, die de afgelopen periode raadslid en het laatste 
jaar fractievoorzitter was. Zij gaat duurzaamheid en participatie op 
zich nemen.

Grootste partij Hart voor Veldhoven levert twee politieke nieuwelin
gen aan het college. Oerlenaar Huub Stroeks heeft wel veel bestuur- 
servaring opgedaan in de zorg- en ziekenhuiswereld, en neemt als 
wethouder de portefeuille sociaal domein over. Zijn jonge collega 
Thomas van Broekhoven gaat economie en sport beheren. Hij was 
eerder steunfractielid bij Lokaal Liberaal, een van de voorlopers van 
‘Hart’.

Samen vullen de vijf wethouders 4,6 fte in. Vier wethouders gaan full 
time aan de slag, alleen Huub Stroeks houdt het bij 0,6 fte, ofwel drie 
dagen per week. Alle wethouders zijn tijdens een geheime stemming 
met grote meerderheid, maar niet unaniem gekozen.

Veldhoven
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De vijf wethouders aan de collegetafel in de raadzaal

Ook weer raadsleden benoemd
Omdat vier wethouders van raad naar college verkassen, schuiven 
anderen die na de verkiezingen net buiten de boot vielen, door naar 
de opengevallen plaatsen. Direct na de beëdiging van de wethou
ders kon de burgemeester drie nieuwe raadsleden toelaten door eed 
of benoeming. Jos van Gent, sinds een jaar raadslid voor BurgerPar
tij Veldhoven, trad nu toe namens Hart voor Veldhoven. Wessel Man
dos versterkt de fractie GroenLinks/PvdA. Bij D66 neemt Wouter van 
der Molen de opengevallen plaats in.

Het vierde nieuwe raadslid is een oude bekende: Charlie Engelen, tot 
2018 raadslid voor VSA, completeert de fractie van Hart voor Veldho
ven. Hij kon niet tijdig de benodigde papieren indienen en moet nog 
even wachten op zijn beëdiging.

Ook bij de nieuwe steunfractieleden dook een bekend gezicht op. 
Ton Bolsius is weer terug bij het CDA-smaldeel, dat hij na acht jaar 
raadslidmaatschap net had verlaten.

Tîf)

De toegelaten raadsleden De benoemde steunfractieleden


