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Raadsnieuws
Participatie omgevingsplan Zonderwijk geldt als pilot

Hoe creëer je draagvlak bij 
wijkbewoners?
Het omgevingsplan Zonderwijk is een eerste ‘proeve’ van het vernieuwde participatiebeleid van de 
gemeente Veldhoven. Hoe betrek je mensen vroegtijdig bij de inrichting van hun wijk, hoe creëer 
je draagvlak? De raad kon zich in elk geval unaniem vinden in het voorstel, en scherpte dat via een 
motie nog wat verder aan.

Zonderwijk geldt als pilot (proefproject). In het 
omgevingsplan voor deze wijk uit de jaren zestig 
is het idee om in drie fasen te overleggen met alle 
belanghebbenden: bewoners, ondernemers, ver
enigingen, ’t Tweespan, Stichting Ons Zonderwijk 
en de wijkmakelaar van Cordaad.

Johan Couwenberg, al decennialang op de bres 
voor Zonderwijk, had eerder al in een inspreek- 
beurt aangegeven dat in deze opsomming de 
wijkambassadeurs (waarvan hij er één is) zijn ver
geten. “Betrek altijd wijkvertegenwoordiging bij 
participatie. Zij zijn degenen die de wijk als geen 
ander kennen en betrokken zijn bij een stabiele 
samenleving”, luidde zijn kritische oproep.

al

De heer Engelen werd toegelaten tot de raad voor Hart van
Veldhoven

Mevrouw Heutinck is benoemd tot steunfractielid CDA

Veldhoven
Op dinsdag 14 juni vergaderde de gemeenteraad. Deze avond 
werd beslist over een procesvoorstel voor een omgevingsplan 
voor Zonderwijk en werden verschillende functies in commis
sies ingevuld door raadsleden.

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.

‘Informeer per straat en plein’
Ook de fractie van Senioren Veldhoven consta
teert onvoldoende draagvlak en betrokkenheid 
bij omgevingsplan Zonderwijk. Fractieleidster 
Jolanda van Hulst diende een motie in om qua 
communicatie echt alles uit de kast te trekken. 
“Informeer mensen per wijk, per buurt, per straat 
en per plein. Gebruik daarvoor facebook, Insta- 
gram, maar ook het gesprek aan de keukentafel.

De motie kreeg een ruime meerderheid. Alleen de 
zes GBV-raadsleden stemden tegen. “Ik vind dat 
we ons met deze motie teveel met de uitvoering 
gaan bemoeien. Dat is een zaak van het college”, 
stelde woordvoerster Mariënne van Dongen.

Interruptiemicrofoons terug 
in de raadzaal!
Ze keren weer terug in de raadzaal: de interruptiemicrofoons. Een amendement van GBV, VVD en Seni
oren Veldhoven met die strekking kreeg een unanieme meerderheid. Met deze en andere wijzigingen 
werd het Reglement van Orde 2022 - 2026 vastgesteld.

In de vorige raadsperiode stonden er - tot corona roet in het eten gooide - drie sta-microfoons tussen 
de vaste zitplaatsen. Hiermee wordt direct duidelijk wie een interruptie wil plaatsen, omdat het be
treffende raadslid of steunfractielid opstaat en naar de microfoon loopt. Het vergroot ook de levendig
heid van het debat, zo vindt de hele raad.

Vragen over islamitisch 
centrum in Zeelst
In Zeelst is onrust ontstaan over de komst van een islamitisch cen
trum midden in de dorpskom. Raadslid Jolanda van Hulst (Senioren 
Veldhoven) stelde er vragen over aan het college van B&W, ook naar 
aanleiding van de grote publicatie in het Eindhovens Dagblad enkele 
dagen eerder. Zij had gehoord over gevoelens van angst bij bewo
ners van Huize Sele.

Het pas geopende centrum is een initiatief van de Eindhovense 
Stichting Islamplanning. De net aangetreden wethouder Caroline 
van Brakel (CDA) gaat met deze stichting in gesprek. Ze wil boven
dien met omwonenden gaan praten om hun zorgen te horen. Zij 
erkende dat de ‘emoties bij sommigen hoog oplopen’, maar tegelijk 
heeft het college democratische waarden als vrije meningsuiting en 
vrijheid van geloof te eerbiedigen. “Het is op voorhand niet gezegd 
dat dit niet mag. Wij gaan het onderzoeken en komen er desgewenst 
in de raad op terug.”

GBV-raadslid Pierre Bijnen deed een duit in het zakje door te wijzen 
op de ‘salafistische achtergrond’ van Stichting Islamplanning, die 
wellicht niet strookt met het democratische rechtsbeginsel.

Pas één plaatsvervangend 
raadsvoorzitter benoemd
Marionne van Dongen, fractieleidster CDA, is gekozen 
tot eerste plaatsvervangend raadsvoorzitter. Zij zal 
in de toekomst oordeelsvormende en beeldvormende 
raadsvergaderingen gaan leiden. Met slechts 2 van de 
28 stemmen tegen en één onthouding werd Van Dongen 
met grote meerderheid benoemd.

De verkiezing was nodig omdat de beide plaatsvervangend 
voorzitters uit de vorige periode, Wim Groenendijk en Ton 
Bolsius, niet in de nieuwe gemeenteraad terugkeren.

Voor de functie van tweede plaatsvervangend raadsvoorzit
ter, die meestal uit een van de oppositiepartijen komt, had 
zich Jolanda van Hulst (Senioren Veldhoven) gekandideerd. 
Haar kandidatuur haalde geen meerderheid in de raad.

Bestuur MRE
Een andere benoeming gold het algemeen bestuur van de 
Metropoolregio Eindhoven (MRE). Daarin gaat burgemees
ter Marcel Delhez Veldhoven vertegenwoordigen. Wethou
der Jeroen Rooijakkers (GroenLinks/PvdA) is zijn plaatsver
vanger.


