
Woensdag 20 juli . 2022

3L»

—rí

,ĩ f r-

CDA roept college op realistischer te begroten
Is de Kadernota 2023, die al een financieel in
kijkje geeft in de begroting 2023, te optimistisch 
geformuleerd? Een aantal fracties vindt van wel, 
en die komen verrassenderwijs deels uit de co
alitie. Vooral CDA-woordvoerder Joop Horsten 
probeerde wethouder financiën Jeroen Rooij- 
akkers aan het verstand te brengen dat je niet 
langer mag uitgaan van de superlage renteper
centages van rond 10 die de laatste jaren bij le
ningen gebruikelijk waren. “De inflatie blijft gie
rend oplopen, waardoor de loon- en prijsindex

meestijgt”, aldus Horsten. “Het zijn economisch 
onzekere tijden en je kunt er vrijwel zeker van 
zijn dat lenen straks fors duurder wordt. Door 
daar nu rekening mee te houden en met hogere 
rentepercentages te begroten, voorkom je forse 
tekorten over een paar jaar.” Ook Piet Wijman 
(D66) maakte kritische kanttekeningen. Chantal 
Gonzales (VVD) vond het evenmin reëel om nu al 
van een vier jaar lang sluitende meerjarenbegro
ting uit te gaan. Toch is dat laatste zeker het uit
gangspunt, counterde Rooijakkers (GroenLinks/

PvdA). Ook over vier jaar, aan het einde van deze raadsperiode. 
Begroten met andere rentepercentages zit er niet in. Het college 
hanteert de voor alle gemeenten in Nederland gebruikelijke in
dexering.
Joop Horsten drong nogmaals aan. “Laten we ons niet rijk reke
nen. Ik denk echt dat we op een economische recessie afsteve
nen.”
Mariënne van Dongen stelde namens GBV dat zij kan instemmen 
met de Kadernota, maar dat er feitelijk te weinig in staat om er 
echt over te oordelen. Dat vond Senioren Veldhoven ook. Deze 
fractie stemde als enige tegen de nota.

Op dinsdag 12 juli vergaderde de gemeenteraad. Er werd beslo
ten over de jaarstukken en de kadernota. Daarnaast waren er 
twee insprekers.

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.

Meiveld vol tractoren...

‘Goed overleg met Islamplanning’
Wethouder Caroline van Brakel (CDA) heeft voor
alsnog geen aanwijzingen dat de Stichting Islam
planning, die een pand in het centrum van Zeelst 
heeft aangekocht, onwettige activiteiten gaat on
dernemen. “Ik heb met ze gesproken en ze goed 
geïnformeerd wat mag en niet mag. Zij zweren ge
weld af. Ook van mijn collega in Eindhoven hoor 
ik dat het overleg met Islamplanning in goede 
harmonie is verlopen.”

De wethouder zei dit op vragen van GBV-raadslid 
Pierre Bijnen. Die wilde meer duidelijkheid over 
eerdere sprekers die lezingen hielden over het

salafistisch gedachtegoed. Ook benoemde hij de 
onrust die er in Zeelst nog altijd is over de komst 
van Islamplanning. Van Brakel benadrukt dat er 
geen sprake is van strafbare feiten. Ook is er nog 
geen vergunning aangevraagd, “en dat is ook niet 
nodig zolang er geen activiteiten zijn.”

De wethouder wacht, kortom, de ontwikkelingen 
af. Er is nu geen enkele aanleiding om in te grij
pen. Wel wordt het pand (onderdeel van de voor
malige café-zaal De Gouden Appel) nog gecontro
leerd op brandveiligheid.

dhr Bijnen
Veldhovense motie op VNG-congres
Wethouder Jeroen Rooijakkers (GroenLinks/PvdA) heeft zijn belof
te waargemaakt en het alarmerende gebrek aan capaciteit op het 
stroomnet benoemd op het landelijke VNG-congres. “Het kan toch 
niet waar zijn dat dit tekort allerlei ontwikkelingen en bouwactivi
teiten frustreert.”
Hij haalde een eerder unaniem door de Veldhovense raad aanvaar
de motie aan om deze kwestie op het VNG-congres te bespreken. 
En ook zijn collega-wethouders uit heel Nederland stemden - bij 
acclamatie nog wel - in met deze dringende waarschuwing. Een 
mooi resultaat voor de indieners van deze motie, de fractie van Se
nioren Veldhoven.

Boeren bieden petitie aan in raadzaal

Te ver lopen naar 
ingang zwembad
Ondanks een verdubbeling van het aantal invalidenparkeer
plaatsen voor het nieuwe zwembad City Sport klagen minder- 
valide mensen over de grote loopafstand naar de entree van het 
bad - óók vanaf deze parkeerplaatsen. In een auto tot de deur 
voorrijden om mensen uit te laten stappen is niet meer mogelijk.

Wethouder Thomas van Broekhoven (HvV) gaf toe dat de lopend 
te overbruggen afstand naar het zwembad, in vergelijking met de 
oude Ekkerman, is verdrievoudigd naar 86 meter. “Niet ideaal, 
maar nog wel binnen de kaders. Ik wil kijken of er nog andere mo
gelijkheden zijn, maar op dit moment is geen verkeersveilige oplos
sing mogelijk binnen het huidige budget.”
Daar moest Senioren Veldhoven raadslid Gerrit Coppens, die deze 
geluiden had opgevangen en aan de orde stelde, het voorlopig mee 
doen.

Boekje over toren d’Ekker
Beter nieuws kwam er van Jacques Bijnen, voorzitter van de Stich
ting Historisch Erfgoed. Hij mocht inspreken over de net gerestau
reerde St. Jozeftoren in d’Ekker en zei blij te zijn met de aanwij
zing van dit 60 jaar oude gebouw als gemeentelijk monument. Hij 
schreef er een boekje over en had voor alle raadsleden een exem
plaar bij zich.

Raadsnieuws Veldhoven

Een rij van tientallen tractoren opgesteld op het 
Meiveld, pal voor de ingang van het gemeentehuis.
Net voor aanvang van de laatste raadsvergadering 
vóór het zomerreces! Ook Veldhoven kreeg op 12 juli zijn boerenprotest. Maar in tegenstelling tot 
elders verliep deze gemoedelijk en in goede sfeer. Ook toen de menigte naar binnen liep en de 
raadzaal tot de laatste plaats ‘bezette’.

Een stel peuters en kleuters hadden hun speel- 
goedtrekkers buiten laten staan en gingen ge
zellig op de grond zitten, recht tegenover de 
burgemeester. Even later nam de Veldhovense 
rundveehouder Corné Toonders plaats achter 
het spreekgestoelte om namens de ZLTO afdeling 
Eersel - Veldhoven een petitie aan burgemeester 
Marcel Delhez aan te bieden. Zijn verhaal - inmid
dels welbekend - ging over het gebrek aan per
spectief dat hij als jonge boer ervaart.

“Nu gaat het om stikstof, maar er komen nog veel 
meer problemen op de boer af. Het klimaat blijft 
veranderen, de energietransitie vraagt om nieu
we investeringen. Wij zijn een klein onderdeel van 
het probleem, maar bieden ook oplossingen. We 
snappen dat we moeten veranderen, maar be
houden wel graag een economisch verdienmo-

del!” Toonders riep de raad op om hem ‘te helpen 
deze onzin te stoppen’.
Op de vraag van raadslid Marionne van Dongen 
(CDA) hoe dat zou moeten, zei Toonders: “Bij
voorbeeld door de vergunningverlening te ver
snellen.” Verder was hij overigens best tevreden 
over de gemeente Veldhoven, die nog maar een 
handvol boerenbedrijven binnen haar grenzen 
heeft. Het idee van Maarten Prinsen (Hart voor 
Veldhoven) om de brief van ZLTO te overhandigen 
aan het Veldhovense Tweede Kamerlid Daan de 
Kort werd meteen door de hele raad overgeno
men. “Dichter bij het vuur kan niet.” VVD’er Peter 
Saris ziet zijn partijgenoot binnenkort en zal de 
brief meegeven.
Daarna verliet de boerenaanhang, jong en oud, 
de raadzaal en keerde het normale vergaderregi- 
me terug.


