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Terugblik op de viering van Veldhoven100

Voor vragen

Telefoonnummer: 14 040 
E-mail: gemeente@veldhoven.nl 
Datum B en W: 22 februari 2022 
Registratienummer: 22bs00016

Kennisnemen van

de terugblik op de viering van Veldhoven100

Inleiding
In 2021 vierde Veldhoven het 100 jarig bestaan als gemeente.
De raad stelde voor de viering een budget van C 200.000 beschikbaar. In 2020 is de 
raad geïnformeerd over de opzet van het programma en wijzigingen daarop in 
verband met corona.

Nu het jubileumjaar voorbij is, blikken we terug op het programma. In bijlage 1 zijn 
de activiteiten door het jaar heen op een rijtje gezet. De raad heeft aangegeven graag 
geïnformeerd te willen worden over verloop van het jubileumjaar.

Kernboodschap
Het centrale doel van Veldhoven100 was om het jubileum met de hele gemeenschap 
te vieren in het gehele jaar 2021. Terugkijkend is er door het jaar heen het nodige te 
beleven geweest. Veruit de meeste activiteiten zijn door de samenleving bedacht en 
uitgevoerd. Waar nodig zijn initiatieven met elkaar verbonden en is financiële 
ondersteuning gegeven. De raad heeft voor de viering een bedrag van C 200.000 
beschikbaar gesteld. De uitgaven zijn met C 168.586 binnen dit budget gebleven.

Vervolg
Niet van toepassing

Communicatie en samenspraak
Communicatie vindt plaats via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Bijlagen
1. Memo terugblik op de viering van Veldhoven100
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aantal bijlagen :

Toelichting
Nu het jubileumjaar achter ons ligt is het tijd voor een terugblik op de activiteiten en 
festiviteiten. Tijd voor een evaluatie op het programma in dit bijzondere jaar.
Deze memo is geschreven als bijlage bij het collegeadvies over dit onderwerp en als 
achtergrond bij de informatienota aan de raad.

Algemeen
Het centrale doel van Veldhoven100 was om het jubileum met de hele gemeenschap 
te vieren in het gehele jaar 2021. Terugkijkend is er door het jaar heen het nodige te 
beleven geweest aan jubileumactiviteiten.

Organisatie
Stuurgroep Veldhoven100
Om het jubileum goed te laten verlopen is er een stuurgroep ingericht. De stuurgroep 
bestond uit de projectwethouder, de gemeentesecretaris, de griffier, de strategisch 
communicatieadviseur, het bestuurssecretariaat, de projectleider en de project
assistent. De stuurgroep is gemiddeld één keer per maand bij elkaar geweest.

Kernteam Veldhoven100
Op voorstel van de samenspraakregisseurs is een ambtelijk kernteam ingericht. Deze 
collega's hebben waar nodig de verbinding gelegd met externe organisaties. Het 
kernteam is enkele malen bij elkaar geweest.

Comité Veldhoven100
Om initiatieven uit de samenleving te kunnen beoordelen en te kunnen ondersteunen 
is er een extern comité opgericht. Het comité bestond uit mensen die hun sporen 
verdiend hebben in het maatschappelijk- en/of bedrijfsleven. Het comité is 
ondersteund door de projectleider en de project-assistent. Het comité heeft 
maandelijks overlegd.

Programma
Wat is er veel te beleven geweest in 2021. Veruit de meeste activiteiten zijn door de 
samenleving bedacht en uitgevoerd. Waar nodig zijn initiatieven met elkaar verbonden 
en is financiële ondersteuning gegeven door het comité of de gemeente. En wat een 
aanpassingsvermogen is er getoond door de initiatiefnemers. Door corona was het 
nodig om sommige activiteiten een andere invulling te geven of op een ander tijdstip 
te laten plaatsvinden. We hebben er met zijn allen een passend jubileum van 
gemaakt.



Gemeente en communicatie
Vanaf 1 januari 2021 wapperden de Veldhoven100 vlaggen in Veldhoven. Daarmee 
was het feestjaar voor iedereen zichtbaar gestart. Scholen en verenigingen hebben via 
het comité Veldhoven100 gratis een vlag beschikbaar gekregen. Historische foto's in 
de raadszaal, speciale stickers op de draaideuren en een Veldhoven100 tintje bij 
officiële gelegenheden, zoals de lintjesregen. De bestuurders hebben het hele jaar een 
fraai Veldhoven100 speldje gedragen. Dit speldje is ook beschikbaar gesteld aan 
deelnemers van de diverse programmaonderdelen en verder aan iedereen die daar 
prijs op stelde.

Er is in de media door het jaar heen veel aandacht besteed aan Veldhoven100.
Behalve het tijdschrift Frits, waren het magazine Thuis in Veldhoven en de glossy 
Veldhoven Magazine geheel gewijd aan Veldhoven100.

Op 1 mei bestond de gemeente officieel 100 jaar. We konden samen met genodigden 
een gestreamd jubileumprogramma bekijken en we onthulden het 
100jarigenplantsoen in de verhoogde rotonde Heerbaan/Heemweg. De rotonde werd 
opnieuw ingericht rondom een oude Hollandse linde. Bij de linde plaatsten we een 
speciale 100-jarigenbank voor iedere Veldhovenaar die deze leeftijd heeft bereikt. We 
hebben er een bijzondere nieuwe plek bij.

Later in het jaar is er een concilium georganiseerd voor alle bestuurders en raadsleden 
van de gemeente door de jaren heen. Wim Daniëls gaf er een passende Brabantse 
twist aan en het Veldhovense jubileumlied ging in première.

Ideeën en initiatieven uit de samenleving
Vanuit de gedachte dat alle disciplines aan bod moesten komen is er een 
basisprogramma opgesteld. De insteek was om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij 
bestaande initiatieven en organisaties in de samenleving. Daarnaast zijn er vanaf 
2020 oproepen gedaan aan de inwoners om zelf met ideeën te komen. En dat leverde 
verrassende voorstellen op.

Toen en nu
De heemkunde kringen hebben een prachtig boek met verhalen over 100 jaar 
Veldhoven samengesteld. Het boek was binnen de kortste keren door de eerste druk 
heen. Bij Museum 't Oude Slot werd een tijdscapsule begraven die over 100 jaar de 
grond weer uit mag. Vele mensen hebben daaraan een bijdrage geleverd. De 
bibliotheek ontving een multi-touch table, gevuld met verhalen en foto's over 
historisch Veldhoven. De tafel wordt bijgehouden door het Erfgoedhuis Veldhoven. 
Museum 't Oude Slot organiseerde een jubileumtentoonstelling met objecten uit de 
eigen collectie, aangevuld met bruiklenen van Veldhovense inwoners. Veel mensen 
hebben stickers gespaard voor het 100 jaar Veldhovenplaatjesalbum, een zeer 
succesvol initiatief van Jumbo. Bij Plus kon gespaard worden voor kunstzinnige 
Veldhoven100 mokken. Via de ondernemers is een officiële Veldhovense Monopoly- 
editie ontwikkeld. En we hebben een Veldhoven100 biertje van eigen bodem kunnen 
drinken. Premier Rutte heeft het biertje geproefd en aan ons samen met Daan de Kort 
zijn felicitaties overgebracht. De Grote Quiz van Veldhoven stond geheel in het teken 
van Veldhoven 100. Er is een uitgebreide documentaire met verhalen over 100 jaar 
Veldhoven gemaakt en een korte documentaire speciaal voor het onderwijs.

Kunst en Cultuur
Kunst in het Rond organiseerde een etalage-expositie in het Citycentrum. De expositie 
was gevuld met objecten en schilderijen, geïnspireerd op Veldhoven100. De gemeente 
kreeg een bijzonder schilderij geschonken van de hand van Hanneke Hielkema waarop 
de eerste burgemeester en de huidige burgemeester zijn afgebeeld. Museum 't Oude 
Slot neemt dit schilderij op in de Veldhoven-collectie. Galerie de Kunstpraktijk 
organiseerde twee tentoonstellingen in het kader van Veldhoven100. De
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Quiltvereniging ontwierp met de leden een Veldhoven-100 mobile voor een openbare 
plek. Er werd een speciaal jubileumlied gecomponeerd dat onder meer tijdens het 
concilium ten gehore is gebracht. Uitvoeringen van het jeugdorkest, de 
slagwerkgroepen en de Fistkapel, luisterden het jaar muzikaal op.

Evenementen
Hoogtepunten in het jaar waren de voorstelling Honderd op een Hoop van Stichting de 
Veldhovense revue en het Eeuwfeest aan de Gender. Aan beide evenementen deden 
vele enthousiaste Veldhovenaren mee. De fietstocht langs historische bomen en 
gebouwen was een drukbezochte en gewaardeerde activiteit. In oktober vond het 
evenement 'De Feestconferentie' plaats. SOK organiseerde een historische 
carnavalsexpositie over Rommelgat door de jaren heen. Cityfest heeft helaas geen 
doorgang kunnen vinden, maar daar hebben de professionele instellingen een creatief 
programma voor in de plaats gezet. Zo was in Theater De Schalm de bijzondere 
productie 'De Vliegende Hollander' georganiseerd door Art4U te zien. De 
hoofdsponsors van Cityfest, ASML en Simac hebben de middelen voor de 
jubileumeditie van Cityfest, net als de gemeente, opnieuw beschikbaar gesteld voor 
2022. Cityfest 100+ hebben de Veldhovenaren dus nog tegoed.

Financiën
De raad heeft een bedrag van C 200.000 beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en 
de uitvoering van het jubileumprogramma. Hiervan is C 168.586 besteed.

Van het gemeentelijk budget is C 65.000 beschikbaar gesteld aan het comité 
Veldhoven100. Met dit bedrag heeft het comité initiatieven uit de samenleving 
ondersteund. Daarnaast hebben sponsoren ASML en Simac, zeer ruimhartig 
bijgedragen aan het totaalbudget van het comité. Zij hebben daarmee een 
substantiële bijdrage geleverd aan het slagen van de viering van honderd jaar 
Veldhoven als feest van de hele samenleving. Het comité Veldhoven100 heeft vrijwel 
alle beschikbare middelen besteed. Een klein restbedrag is gerestitueerd aan de 
gemeente.

Conclusie
We kijken terug op een geslaagd en passend jubileumjaar. Het jaar heeft de 
verbinding binnen de Veldhovense samenleving versterkt. Er was voor iedereen iets te 
beleven en vele mensen hebben actief bijgedragen aan het feest. De reportage met 
alle feestelijke hoogtepunten is vanaf 18 februari 2022 te bekijken.

We gaan het zelf niet meer meemaken, maar we zijn toch benieuwd. Hoe ervaren de 
inwoners die over 100 jaar de tijdscapsule opgraven dit unieke inkijkje uit het 
feestjaar 2021...
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