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Rããdsnieuws
2 miljoen euro van dit budget kan naar armoedebestrijding

Hart voor Veldhoven-fractie 
verzint pragmatische oplos
sing voor fietspad park
De grootste coalitiepartij Hart voor Veldhoven meent dat er geen dure oplossing nodig is voor een 
fietsverbinding tussen de nieuwe wijk Zilverackers en het Citycentrum. Het fietsverkeer tussen 
Sondervick en Sterrenlaan kan voor een groot deel ‘gewoon’ worden afgewerkt via de De Sitter- 
laan. Met wat kleine aanpassingen kan daar de verkeersveiligheid worden gewaarborgd.

Veldhoven
Op 7 en 8 november heeft de gemeenteraad tijdens een raads
vergadering de begroting 2023-2026 vastgesteld. Tijdens deze 
Algemene Beschouwingen werd gedebatteerd over onder ande
re het fietspad Zilverackers - Citycentrum en verhoging van de 
OZB.

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.

Aldus HvV-fractieleider Maarten Prinsen, die daar
mee een lange tracéstudie met één pennenstreek 
naar de prullenbak verwees. Hij diende zijn voor
stel in tijdens het debat over de begroting 2023. 
Van het door het college begrote budget van 2,7 
miljoen euro is volgens hem slechts 7 ton nodig. 
De overige 2 miljoen kan dan worden overgehe
veld naar de armoedebestrijding. Hij kreeg ver
rassend steun van oppositiepartij GBV.

De lang slepende kwestie of het oost-westfiets- 
pad door park Vogelzang dan wel via de De Sitter- 
laan moest lopen, kreeg daarmee een opmerke
lijke wending. Daarvoor zorgde overigens ook een 
inspreekbeurt van Adrienne Scholten namens de 
bewoners van de Saturnus. Dit straatje tussen 
Sondervick en De Sitterlaan lijkt in het hele plan 
vergeten, zo betoogde zij. Maar de fietser krijgt 
daar wel enkele haakse bochten voor de wielen. 
“Een onzalig en verkeersonveilig plan”, aldus de 
inspreekster, die een fietsroute door het park had 
verwacht.

Toch stukje fietsroute door park
Zelden is een inspreker zo snel op haar wenken 
bediend! Een dag later bedacht Hart voor Veld
hoven namelijk de oplossing om tóch een stuk

je door het park te fietsen. In een nieuwe motie, 
die unaniem steun kreeg van de raad, wordt het 
college nu verzocht om de fietsroute als volgt aan 
te passen: vanaf de nieuw aan te leggen rotonde 
Sondervick-Eindhovensebaan de fietsroute recht
door te trekken het park in, en na de waterkelder 
en dahliatuin De Jonge Stek met een vloeiende 
bocht aan te sluiten op de De Sitterlaan.
In deze opzet wordt de Saturnus geheel ontzien, 
en het Vogelzangpark grotendeels.

Het college dient deze motie uit te voeren, maar 
wethouder mobiliteit Jeroen Rooijakkers (Groen
Links/PvdA) maakte wel enkele kanttekeningen. 
Hij zei het voorstel eerst te willen toetsen op zaken 
als veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. “En 
wat vindt de buurt ervan? Ik zal in elk geval het 
gesprek aangaan. Ik kan de motie in deze vorm 
overnemen.”
Hij zal later met een aangepast voorstel terug
komen in de raad. Het laatste woord over het 
fietstracé Sondervick-Sterrenlaan is dus nog niet 
gezegd!

Steunpakket voor minima
Dat geldt ook voor het geld dat nu vrijvalt voor 
armoedebestrijding. Het college gaat dit geld niet

één-op-één hiervoor inzetten, maar heeft wel oog voor de door alle 
raadsfracties uitgesproken zorg over de bestaanszekerheid van 
mensen met een kleine beurs.

Een amendement van het CDA over dit onderwerp is aangehouden. 
Fractievoorzitter Marionne van Dongen rept daarin over een verho
ging van de energietoeslag van 1,5 miljoen euro, en dat bedrag zo 
mogelijk nog dit jaar te verstrekken. Wethouder Caroline van Bra- 
kel (CDA) kwam de raad direct tegemoet. In de oordeelsvormende 
raad van 29 november lanceert zij een plan om deze groep ‘met de 
winter voor de deur’ te ondersteunen.

Daarmee bedient de wethouder ook een door de volledige coalitie 
onderschreven amendement om de bijzondere bijstand uit te brei
den. Zij gaat onderzoeken of de inkomensgrens voor bijzondere bij
stand kan worden opgehoogd van 1100Zo naar 120 of zelfs 1300Zo van 
het minimum inkomen. Dat kan volgens indiener GroenLinks/PvdA 
helpen om de schuldenproblematiek te verminderen.

Ondanks protesten oppositie stijgt OZB in 2023 met 11,707o
Met man en macht probeerden de beide oppositiepartijen GBV en VVD tijdens het begrotingsde- 
bat de 11,70Zo stijging van de OZB (deels) van tafel te krijgen. Het mocht niet baten. De begroting 
2023 en de meerjarenbegroting 2023-’26 werden uiteindelijk, na een lange dag debatteren, met 
algemene stemmen vastgesteld. Met tegenstem van beide partijen op de onderdelen OZB en hon
denbelasting, dat wel.

Vooral Maarten Prinsen, fractieleider van Hart 
voor Veldhoven, kreeg het flink voor de kiezen.
Zowel VVD-fractieleider Chantal Gonzalez als haar 
GBV-collega Jurre van der Velden herinnerden 
hem aan de worst die hij de kiezers in maart had 
voorgehouden: géén OZB-verhoging, en evenmin 
uitbreiding van de personeelsformatie. De kosten 
voor de bedrijfsvoering nemen volgens Van der 
Velde echter met 4,3 miljoen euro toe.

Gonzalez herinnerde Prinsen eraan dat hij ooit 
uit de VVD was gestapt omdat die partij had mee
gewerkt aan belastingverhoging. Refererend aan 
enkele verkiezingsdebatten zei zij zich door hem 
bedrogen te voelen. “Ik had het nog kunnen snap
pen als Veldhoven er slecht voorstaat. Maar dat 
is sinds de grote meevaller uit Den Haag (de fors 
verhoogde uitkering uit het Gemeentefonds - 
red.) allerminst het geval.”
Concreet stelde de VVD voor om, gezien de be
grotingsoverschotten dit jaar en volgende jaren,
500.000 euro belastingstijging teniet te doen en 
terug te geven aan de burger.

ÍÜīrřiŕŕřfŗŗmmr

Inflatie boosdoener
Prinsen zelf bleef stoïcijns onder de aantijgingen. 
Hij wees op de grote schaalsprong en dito uitda
gingen waar Veldhoven voor staat. En natuurlijk 
op de forse inflatie, in de maand september opge
lopen tot 14,50Zo. “De inflatiecorrectie zorgt voor 
het grootste deel van de helaas noodzakelijke 
stijging van de OZB. Later kunnen we die vijf ton 
misschien wél aan de burger teruggeven, maar nu 
moeten we deze dure begroting vaststellen.”

Zijn collega in de coalitie, fractieleider Wessel Mandos van Groen
Links/PvdA, schoot hem te hulp door de OZB-stijging te relative
ren. “Voor een gemiddelde woningeigenaar betekent dit een stij
ging van hooguit vier tientjes op jaarbasis. Dat is een paar euro per 
maand. En huurders hebben sowieso geen last van deze verhoging. 
Bovendien komt het geld ten goede aan mensen die het echt nodig 
hebben.”

Een kleine pleister op de wonde is dat de al ingeboekte OZB-stijgin- 
gen voor de komende twee jaar worden afgetopt. In plaats van tel
kens met 5Z stijgt de OZB in 2024 met 4Z en een jaar later met 2Z.

Stijging woonlasten
Wethouder financiën Jeroen Rooijakkers (GroenLinks/PvdA) zei 
dat OZB-verhoging zeker geen doel op zich is. Anderzijds belanden 
veel plannen voor nieuw beleid in de ijskast, mocht de verhoging 
niet doorgaan. De recent bekend geworden meevaller uit het Ge
meentefonds mag volgens bestaande regels niet in deze begroting 
worden meegenomen. Nú vijf ton ‘uitdelen’ terwijl het begrotings
overschot over 2023 slechts 166.000 euro bedraagt, zou door de 
provincie worden afgewezen.

Overigens stijgen komend jaar ook andere lokale lasten. De afval
stoffenbelasting gaat met 15 tot 21 euro per huishouden omhoog, 
de rioolbelasting met 3 euro. De hondenbelasting stijgt in 2023 met 
8Z naar C 90,25 per hond.
Voor een gemiddeld Veldhovens gezin met een koopwoning van 4,5 
ton stijgen de woonlasten volgend jaar met C 58,80.
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Muziekschool hoopt op 
uitbreiding foyer
Het was, voorafgaand aan de begrotingsdebatten, een handig een-tweetje tussen muziekschool 
Art4U en één van haar toekomstige gebruikers, harmonieorkest Sub Umbra. Met als inzet een rui
mere entreeruimte van het gebouw aan de Bossebaan.

Inspreker Marco Roosen belichaamt beide or
ganisaties, als bestuurslid van Art4U én Sub 
Umbra. De harmonie is voornemers haar hui
dige verenigingslokaal in ontmoetingscentrum 
De Ligt te verlaten en onderdak te zoeken in de 
muziekschool. Want: meer ruimte en veel betere 
akoestiek. Minpunten zijn er ook, want de ont
moetingsruimte en barvoorziening in Art4U zijn 
krap bemeten.

De beperkte foyer is al langer een doorn in het 
oog. Er ligt een kostenraming van 6,5 ton voor 
een sobere uitbreiding van foyer en entree. De 
gemeenteraad heeft dat al bedrag al eerder gere
serveerd, onder voorwaarde dat Art4U het terug
betaalt in de vorm van hogere huurlasten.

En daar knelt het nu juist, betoogde Roosen. Om
dat de indexering van de gemeentelijke subsidie

ver is achtergebleven bij de gestegen loonkosten, 
is de financiële positie van de muziekschool uit
gehold. Hij hoopt dat de gemeenteraad zich net 
zo genereus opstelt als eerder bij extra subsidie
toekenningen aan Schalm en bibliotheek.

Of dat zo is, moet nog blijken. Een motie van GBV 
om Art4U een incidentele financiële bijdrage te 
geven, werd (tijdelijk) inge
trokken na een afwijzende 
reactie van wet
houder Thomas 
van Broekhoven 
(Hart voor Veldho
ven). Wel zei hij in 
gesprek te willen 
gaan met de mu
ziekschool. İ

Nieuwe griffier beëdigd
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Voorafgaand aan het begrotingsdebat heeft burgemeester Del- 
hez de nieuwe raadsgriffier beëdigd: mevrouw Nicole Hooger- 
brug-van de Ven. Zij volgt Godfried Wasser op, die eerder dit 
jaar na 18 jaar afscheid nam van de Veldhovense raad. 
Momenteel werkt zij als raadsgriffier in Sint-Michielsgestel. Op 
1 januari 2023 stapt zij in haar nieuwe functie. Nicole Hooger- 
brug is geboren in Veldhoven en woont momenteel in Nuenen. 
De werkgeverscommissie van de Veldhovense gemeenteraad 
zegt blij te zijn met haar komst, vanwege haar grote ervaring in 
en een moderne kijk op het vak.

Geld naar Voedselbank voor aankoop groente en fruit
Unaniem heeft de raad besloten om uit het begrotingsoverschot over 2023 24.000 euro te reserve
ren voor de Voedselbank. Het betreft een eenmalige bijdrage, ingegeven door het feit dat er daar 
de laatste tijd nog maar zeer beperkt groente en fruit aanwezig is.

Wessel Mandos (GroenLinks/PvdA), samen met 
Hart voor Veldhoven indiener van de motie, sig
naleerde dat het aantal bezoekers aan de Voed
selbank sterk is toegenomen: van 111 huishou
dens begin juni naar 146 op dit moment. Tegelijk

neemt de beschikbare hoeveelheid verse groen
ten en fruit af. Dat leidt tot eenzijdige voeding bij 
deze gezinnen. Het blijkt dat supermarkten be
reid zijn om tegen een voordelige prijs groente en 
fruit te verkopen aan de Voedselbank.

Wethouder Caroline van Brakel (CDA) noemde het een sympathiek 
idee, maar vond wel dat rechtstreeks geld doneren aan de Voedsel
bank eigenlijk niet past in de formule van deze instelling. Zij vroeg 
daarom de motie breder te trekken en tegelijk met de donatie ook 
aan te dringen op verandering van leefstijl. Dit om te voorkomen 
dat een deel van de verse producten ongebruikt in de kliko belandt. 
Ook kan de donatie dienen om fruit uit te delen op scholen.

Begrotingsdebat - kort
Raad: zet vaart achter energietransitie
Zowel D66 als CDA probeerden met een amendement op de begroting meer vaart te zetten ach
ter de volgens deze fracties broodnodige energietransitie, lees: het overschakelen van gas op 
stroom uit zon- en windenergie. Zij stelden voor om de verwachte rijksbijdrage van ruim acht 
ton voor te schieten uit de reserves.

Volgens wethouder Mariëlle Giesbertz (D66) is 
de kans klein dat de provincie daarmee akkoord 
gaat, al komen die rijksgelden er zeker wel aan. 
“In de eerste raadsvergadering van 2023 zal ik 
met een voorstel voor versnelling van de ener
gietransitie komen. Tot die tijd moeten we toch 
maar uitgaan van de bestaande budgetten."
Na die toezegging hielden beide fracties hun 
voorstel aan.

In gesprek met ASML
Welke bijdrage kan grootmacht ASML leveren 
aan het in stand houden van de Veldhovense 
voorzieningen? Per motie drong de hele raad 
erop aan om hierover in gesprek te gaan met 
de multinational. Maar dat gebeurt al, verze
kerde burgemeester Marcel Delhez, die regel
matig overleg voert met de ASML-top. Hij ziet de 
raadsmotie vooral als een steun in de rug bij die 
gesprekken.

Senioren Veldhoven wil overigens nog een stap 
verder. Fractieleider Jolanda van Hulst hekelt 
het ontbreken van een langetermijnvisie op uit
breidingsplannen van ASML, waardoor de ge
meente achter de feiten aanloopt en te laat kan 
reageren, zoals nu het geval met de voorgeno

men bouwplannen langs de Kempenbaan-West.

Bewegen voor jong en oud
Er zijn in Veldhoven te weinig beweegvoorzie- 
ningen voor de jeugd, zoals gymtoestellen in 
de openbare ruimte en voetbalkooien. Die op
roep van Cordaad Welzijn werd door GBV in een 
motie vervat om hier meer geld in te steken. Er 
zijn nu zes beweegvoorzieningen in de gemeen
te, waarvan twee een grondige opknapbeurt 
verdienen. Feit is dat minder jongeren zich bij 
sportclubs aansluiten.

Terwijl de hele raad deze motie steunde, had de 
VVD minder succes met haar voorstel om in 2023 
in elk geval één kunstgrasveld aan te leggen, 
om tegemoet te komen aan de ‘noodkreet van 
de vier voetbalverenigingen’ in Veldhoven. Dat 
kost ongeveer vijf ton. Het college wil daar nog 
niet aan, maar is hierover wel in gesprek met de 
clubs. Het VVD-amendement is aangehouden.

Ook Senioren Veldhoven wil meer bewegen. De 
fractie denkt recreatief wandelen en fietsen te 
stimuleren door op meerdere plaatsen in Veld
hoven watertappunten te plaatsen. De raad 
omarmde het idee en wethouder Giesbertz gaat
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kijken waar nieuwe tappunten kunnen komen.

Ombudsman
Een oude wens van D66 is het instellen van een ombudsman. 
Ditmaal kreeg de fractie met 18 tegen 11 stemmen voldoende 
steun voor haar motie. Medio volgend jaar moet er een passen
de verordening liggen, waarna de gemeente op zoek kan naar 
een ombudsman of -vrouw.

Kerk als ontmoetingsplaats
Het CDA denkt dat de leegstaande kerkgebouwen in Veldhoven 
zich prima lenen om er een gemeenschapshuis of andere maat
schappelijke functie in onder te brengen. Zij vraagt het college 
per motie om contact te leggen met de eigenaren en te onder
zoeken of herbestemming op deze wijze een haalbare optie is. 
Alle coalitiepartijen schaarden zich achter dit voorstel, de oppo
sitie stemde tegen.
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