
Aan: de Griffie van de Gemeenteraad van Veldhoven

Betreft: artikel 42 vragen aan het college inzake het Regiofonds tranche 3 en 4

Veldhoven: 4 december 2022

Geachte college,

In de raadsvergadering van 29 november jongstleden werd door de burgemeester een korte 
toelichting gegeven op de door het Rijk aan de Metropoolregio Eindhoven toegezegde 
Mobiliteitsgelden met een totale omvang van C 1,6 miljard inclusief de bijdragen van de Provincie 
Noord-Brabant en de regio zelf. Deze financiële middelen landen voor een gedeelte ook in Veldhoven 
in de vorm van verbetering van het openbaar vervoer met een HOV-lijn van het Eindhovens station 
naar bedrijventerrein De Run en versterking van de fietsinfrastructuur. Daar is D66 Veldhoven blij 
mee. Wij begrijpen ook dat het zwaartepunt van deze investeringen landt in de centrumgemeenten 
Eindhoven en Helmond, omdat in deze steden de basis kan worden gezien voor brede welvaart in de 
hele Metropoolregio.

Kort werd er ook gesproken over de ter beschikking gestelde middelen uit het Regiofonds. Daar zijn 
wij teleurgesteld dat van tranche drie in het geheel niets beschikbaar komt voor de gemeente 
Veldhoven. Onze gemeente beschikt over een verscheidenheid aan boven lokale voorzieningen, 
economisch, cultureel en op sportief gebied, en wordt hiermee gedwongen die allen vanuit de eigen 
begroting in stand te houden. Ook voor de volgend jaar vrijvallende tranche vier werden de 
verwachtingen door de burgemeester getemperd. Dat verbaast D66 Veldhoven in bijzondere mate 
en dit leidt tot de volgende vragen.

1. Welke inspanningen heeft ons college zich gedurende het afgelopen jaar getroost om 
Veldhoven actief te betrekken en op de kaart te zetten bij het bepalen van belangrijke 
regionale en boven lokale voorzieningen in de ruimste zin?

2. Hoe is het proces verlopen bij de uiteindelijke vaststelling van de prioriteiten van deze 
voorzieningen?

3. Welke acties zijn daarop door ons college genomen teneinde de Veldhovens belangen 
binnen de Metropoolregio beter veilig te stellen en de totale focus van de gemeenten 
Eindhoven en Helmond te verleggen naar een breder regionaal belang?

4. De plannen voor revitalisering van het CityCentrum zijn nog onvoldoende concreet en 
kunnen in dit verband nog niet worden meegenomen. Anders is het gesteld met de 
planvorming voor de Culturele Hotspot in Het CityCentrum, ook van belang als regionale 
voorziening. Wat heeft het college in het werk gesteld om hiervoor financiële ondersteuning 
uit het Regiofonds te verkrijgen? Mag Veldhoven hier nog op extra bestuurlijke inzet 
rekenen?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet,

Piet Wijman

Fractievoorzitter D66 Veldhoven


