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Woensdag 21 september » 2022

Op dinsdag 13 september vergaderde de gemeenteraad. Tijdens 
deze oordeelsvormende raadsvergadering werd onder andere 
gesproken over twee bestemmingsplannen en de tweede 
bestuursrapportage.

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 Veldhoven
100 appartementen in parkachtige omgeving

Raad content met woningbouw 
op hoek Dorpstraat - De Run

‘Gemeentefinanciën zijn net een tombola’
Nu weer enorme meevaller uit 
Gemeentefonds
Verbazing alom bij de bespreking van de Burap II, de kwartaal
rapportage van de gemeentelijke financiën. Op weg naar de be
groting 2022 kan Veldhoven rekenen op een 3,4 miljoen hogere 
uitkering uit het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomsten
bron van elke gemeente. Over vier jaar gerekend mag Veldhoven 
zelfs op tientallen miljoenen extra rekenen.

Raadslid Joop Horsten (CDA) vergeleek de gemeentelijke financiën 
prompt met een ‘tombola’. Volkomen onvoorspelbaar en daarom 
lastig om als raad op te sturen. Peter Saris (VVD) sprak van een ge
schenk uit de hemel en wilde van het college weten hoe dit kan. 
“Voor dit jaar mogen wij 3,4 miljoen meer verwachten uit het Ge
meentefonds en tot en met 2026 gaat het zelfs om bijna 35 miljoen 
extra. Voorwaar een heerlijke start voor dit college!”

Ook wethouder financiën Jeroen Rooijakkers noemde de bijstel
ling ‘uitzonderlijk’. De oorzaak hiervan? “Het komt omdat het rijk 
de laatste maanden flink meer geld heeft uitgegeven, onder andere 
aan hogere AOW-uitkeringen en Defensie. Dan stijgen ook de an
dere vaste uitgaven navenant.” Hij verzekerde de raad dat alle ge
meenten in Nederland evenredig profiteren.

Situatie uitzonderlijk
De gunstige bijstelling staat weliswaar in deze bestuursrapportage, 
maar nog niet in de meerjarenbegroting. “Juist omdat deze situa
tie uitzonderlijk is, en zaken als de forse inflatie deze cijfers straks 
weer in een ander perspectief zetten.” Toch zetten zowel Senioren 
Veldhoven als GBV vraagtekens bij deze handelwijze van het colle
ge. Zij zien liever de actuele cijfers wél opgenomen. Wessel Mandos 
(GroenLinks/PvdA) was positiever. “Ik wacht met spanning af hoe 
het college deze positieve bijstelling gaat aanwenden bij de begro
ting.”

Peter Saris wees ook op een andere meevaller in de Burap II: er 
komt bijna een half miljoen euro méér binnen aan OZB dan eerder 
begroot. Kennelijk vanwege een te hoge waardebepaling van de 
woningen. Hij stelde een motie in het vooruitzicht bij de begroting 
om dat geld aan de burger terug te geven. Ook Peter Cattenstart 
(Hart voor Veldhoven) drong aan op zo laag mogelijke kosten voor 
de door inflatie en hoge energielasten toch al geplaagde burger. Hij 
uitte verder zijn zorgen over de gestegen Wmo-uitgaven.

Mariënne van Dongen (GBV) merkte op dat essentiële cijfers in deze 
Burap ontbreken. Hierdoor is het lastig om als raad bij te sturen. 
Als voorbeeld noemde zij ontbrekende gegevens over het actuele 
personeelsbestand. “Hoe gaat u om met deze kritiek? Wat gaat het 
college eraan doen?”

Veldhoven krijgt er een markant woningbouwproject bij. De gemeenteraad liet bij de oordeels
vorming weten ingenomen te zijn met de bouw van een honderdtal appartementen op de hoek 
van de Dorpstraat en De Run 5614. De twee gebouwen, met een hoogte tussen 15 en 27 meter, zijn 
gesitueerd in een parkachtige omgeving bij het riviertje de Gender.

Wat zeker helpt is dat er slechts één zienswijze 
tegen het bestemmingsplan is ingediend. Een 
omwonende had bezwaar gemaakt tegen het 
ruim overschrijden van de maximaal toegestane 
bouwhoogte van 10 meter. Volgens het college is 
het een bewuste keuze om op die plek de hoogte 
in te gaan. Dat heeft te maken met de stedelijke 
transformatie van dit gebied, waar een dorpslint 
grenst aan een bedrijventerrein. Daar mag een 
stedenbouwkundig accent komen. Met als ach
terliggende gedachte uiteraard de grote Veldho- 
vense woningbehoefte.

Alle raadsfracties konden zich in die redenering 
vinden, temeer omdat de woning van de bezwaar
maker op 130 meter afstand van het hoogste ge
bouw ligt. Erik Simonse (D66) informeerde in één 
moeite door of ook de nabije gemeentewerf op de 
hoek van de Kempenbaan niet kan worden ver
plaatst om ruimte te maken voor woningbouw. 
“Dat willen we al langer en heeft dus zeker onze 
aandacht”, antwoordde wethouder wonen Caro
line van Brakel (CDA). VVD-woordvoerder Susette 
Roothans reageerde: “Een mooi plan in het kader 
van de voorgenomen woningbouwversnelling.”

Betaalbare woningbouw
Wat langer stond de raad stil bij de woningverde- 
ling, veelal in de ‘betaalbare’ klasse. De honderd 
appartementen, met een oppervlak van 54 tot 
135 m2, zijn verdeeld in 240Zo sociale huur, 360Zo 

middeldure huur, 240Zo middeldure koop en 160Zo 

dure koop. Contractueel ligt die verdeling voor 15 
jaar vast.

Jolanda van Grunsven (GroenLinks/PvdA) wees 
erop dat onlangs toch is afgesproken om 30Z van 
de nieuwbouwwoningen voor sociale huur te be
stemmen. Wethouder Van Brakel: “De afspraken 
voor dit plan dateren uit 2019, en toen golden 
de genoemde percentages nog. Die kun je niet 
zomaar terugdraaien.” Zij wees erop dat slechts 
16Z van de appartementen in de categorie duur 
valt. Dat is relatief weinig.
Volgens de wethouder is ook meegenomen dat 
een verouderde en versteende bedrijfslocatie ver
andert in een ‘hoogwaardige woon- en leefomge
ving’ met maximale vergroening, mede dankzij 
het half verdiepte parkeerterrein.
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Is er ruimte voor extra vluchtelingen?
Deze vraag kwam tijdens het vragenhalfuurtje van D66-fractievoorzitter Piet Wijman. Hij wees erop dat veel mensen op de vlucht uit Oekraïne goed zijn opge
vangen. Maar getuige de verontrustende berichten uit het overvolle AZC in Ter Apel geldt dat niet voor asielzoekers uit andere landen. “Wat onderneemt Veld
hoven om Ter Apel te ontlasten?”

Wethouder Rooijakkers, die burgemeester Delhez verving, merkte op dat Veldhoven zijn steentje al bijdraagt door namens de hele regio een paar honderd statushou
ders op te vangen in de Buitenjan. Ook vangt de gemeente een 90-tal Oekraïners op. De meesten van hen verblijven in twee panden van de gemeente, een kleiner aantal 
woont bij gastgezinnen in particuliere huizen. Om een structurele oplossing voor elkaar te krijgen heeft Veldhoven onlangs een vacature uitgezet voor een extra kracht.

Mariënne van Dongen (GBV) vond eveneens dat Veldhoven al heel wat doet en riep haar collega’s van de landelijke partijen op om politici in Den Haag wakker te schud
den. “Toewijzing van woningen kun je nog zo goed managen, verdringing op de woningmarkt is niet te voorkomen. Iedere woning voor een statushouder betekent een 
minder voor de eigen inwoners. De nood is hoog, landelijke partijen: doe iets!”

Veiligheidsplan Oost-Brabant 
2023 - 2026 akkoord
In het Regionaal Veiligheidsplan 2023 - 2026 voor Oost-Brabant zijn alle prioriteiten meegenomen 
die Veldhoven had aangeleverd. Het plan gaat als hamerstuk naar de besluitvorming.

De komende vier jaar krijgen de volgende the
ma’s extra aandacht binnen de veiligheidsregio’s 
in heel oostelijk Brabant, dus van Den Bosch en 
Cuijk tot Deurne:
^ Zorg en veiligheid (inclusief huiselijk geweld, 

kindermishandeling, verward gedrag en jeugd). 
^ Digitale veiligheid
^ Maatschappelijke onrust (denk aan polarisatie 

en radicalisering)
^ Ondermijnende criminaliteit 
^ Mensenhandel.

Het Veiligheidsplan benadrukt de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Die ligt niet alleen bij po
litie en gemeenten, maar net zo goed bij inwo
ners, bedrijven en maatschappelijke organisa
ties. Steunfractielid Yorina Wouters (GroenLinks/ 
PvdA)uitte haar zorgen over de groeiende schul
denlast van veel armere Veldhovenaren, die daar
door extra kwetsbaar zijn voor criminele verlei
dingen.
Goed nieuws is overigens de recente forse daling 
van het aantal inbraken en geweldsdelicten.

Zorgvilla’s Oerle
Tegelijk met de Woonvisie kan de raad volgend jaar een vi
sie op wonen en zorg verwachten. Wethouder Caroline van 
Brakel (CDA) zegde toe dat beide stukken over ongeveer 
een halfjaar naar de raad worden gezonden.

De wethouder zei dat na vragen van GBV-lid Pierre Bijnen, die 
opnieuw de geplande zorgvilla’s in Oerle ter sprake bracht. 
Aan dit type woningen bestaat, zo benadrukte de wethou
der, grote behoefte. Bijnen merkte op dat de Dorpsvereniging 
Oerle niet erg tevreden is over de gevoerde samenspraak. De 
vereniging is niet gelukkig met de komst van de grote zorgvil
la’s, die de behoefte van de Oerlese bevolking zélf in elk geval 
verre overstijgen.
Van Brakel keek er anders tegenaan. “Er is goed overleg ge
voerd, maar we kunnen het niet iedereen naar de zin maken.”


