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Raadsnieuws
Coalitie dringt per motie wel aan op strikte controle

ASML kan door met bouw 
langs Kempenbaan
Zoals verwacht heeft bestemmingsplan ‘De Run 7000 ASML’ probleemloos de eindstreep gehaald. 
Vrijwel unaniem gaf de gemeenteraad toestemming aan het hightechbedrijf om fors uit te breiden 
in het gebied tussen A67 en Kempenbaan. 28 raadsleden waren voor, Jolanda van Hulst (Senioren 
Veldhoven) stemde als enige tegen.

Uit het andermaal urenlange debat bleek op
nieuw de worsteling van de raad om te moeten 
kiezen tussen het bedrijfsbelang en de proteste
rende Dreefbuurt. Met een motie probeerden de 
vier coalitiepartijen de belangen van de omwo
nenden zoveel mogelijk veilig te stellen. Zo wordt 
het college op het hart gedrukt erop toe te zien 
dat de bouwhoogte langs de Kempenbaan de 20 
meter niet overschrijdt. Tenzij incidenteel door 
bijvoorbeeld een uitstekende liftschacht of an
tenne.

Een andere bepaling in deze motie gaat over het 
verleggen van de geluidszonegrens naar het fiets
pad langs de Kempenbaan. Maar dat was al toe
gezegd door ASML.

Oppositie steunt motie niet
De vier coalitiefracties slaagden er niet in de op
positiepartijen achter hun motie te krijgen. Die 
werd daardoor met ‘slechts’ 16 tegen 13 stem
men aangenomen. Want, zo betoogde Hans van 
de Looij(GBV): het gaat maar om een motie, 
een opdracht dus aan het college. “Maak er een 
amendement van, dan leg je deze voorwaarden 
vast in het bestemmingsplan zelf. Met een motie 
moet je maar afwachten of het college ASML aan 
de afspraken kan houden."
Fractiegenote Mariënne van Dongen was nog dui
delijker. “Deze motie is puur voor de bühne! Als 
je de omwonenden zekerheid wil geven, dien dan 
een amendement in."

Maarten Prinsen, voorman van Hart voor Veldho
ven en indiener van de motie, kijkt daar anders te
genaan. “Peter Wennink, de CEO van ASML, heeft 
onlangs nog te kennen gegeven dat hij niet alleen 
wereldwijd de beste, maar ook lokaal een goede 
buur wil zijn. Hij snapt echt wel dat het in de sa
menspraak met en beloften aan de buurt anders 
moet.” Piet Wijman (D66) viel hem bij. “Wennink 
heeft duidelijk gezegd dat hij zijn verantwoording 
wil nemen. Ook waar het gaat om het respecteren 
van de afgesproken bouwhoogte."

Wethouder Mariëlle Giesbertz (D66) zei dat het 
college van B&W heeft besloten om in navolging 
van de Veldhovense bieb ook in een aantal wijkge- 
bouwen een zogeheten warmtekamer in te rich
ten. Dat gebeurt vanaf 2 januari in Het Tweespan, 
De Ligt, Centrum 70 en de Veldwijzer. Koffie en 
thee komen voor rekening van de gemeente.

Veldhoven
Op dinsdag 20 december vergaderde de gemeenteraad. Deze 
avond stond vooral in het teken van het bestemmingsplan De 
Run 7000 ASML.

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.

Wessel Mandos (GroenLinks/PvdA) wees ook op 
het ‘beloftelijstje’ dat ASML kort geleden heeft 
gemaakt om de relatie met de buurt te verbete
ren. “Een mooie eerste stap”, vond ook Chantal 
Gonzales (VVD). Ongeveer gelijktijdig heeft het 
Bewonerscomité ASML Run 7000 een ‘pleitlijst- 
je’ opgesteld. Daarin staan de door de buurt ge
wenste restricties vermeld voor bouwhoogte, ge
luidsoverlast en lichthinder.

Kritisch volgen
Wethouder Caroline van Brakel zei dat ze motie 
kan overnemen. Zij beloofde om in de raad terug 
te komen als ASML uiteindelijk toch hoger wil 
bouwen dan 20 meter. “Daarbij heb ik het niet 
over een antenne die drie meter uitsteekt." 
Ondanks die welwillende houding hield Hart voor 
Veldhoven haar motie overeind. “We blijven de 
bouwplannen van ASML kritisch volgen, zullen 
er bovenop zitten.” Ook oppositiepartij GBV bleef 
bij haar standpunt. “Deze motie voegt niets toe, 
geeft geen enkele zekerheid aan de buurt”, aldus 
Youri van Oorschot.

Werd de coalitiemotie nog aangenomen, een 
viertal moties en amendementen van Senioren 
Veldhoven werden bij voorbaat af geserveerd. De 
voorstellen gingen onder meer over het 20 meter 
naar achter verleggen van de toekomstige cle- 
anrooms, en het binnen een halfjaar uitbrengen 
van een gebiedsvisie over verdere uitbreiding van 
ASML op De Run. Uiteindelijk trok Senioren Veld
hoven bij gebrek aan steun al haar voorstellen 
terug.

I

Warmtekamers: behaaglijk plekje 
om te lezen en buurten
Het is een betrekkelijk nieuw woord, opgekomen in een tijd van energieschaarste en torenhoge 
gasprijzen: warmtekamer. Het woord dook vooral op door toedoen van de bibliotheken, die graag 
hun deur openstellen voor mensen die een lekker warm plekje zoeken om te lezen of een praatje 
te maken.

De warmtekamers zijn tot eind maart geopend.

Bijkomend doel is burgers bewust maken van 
energiebesparende maatregelen. Op gezette tij
den zijn energiecoaches aanwezig die mensen 
kunnen adviseren hun woning te isoleren.

Sander Antonis en Vivianne van Wieren-Kraayvanger verlaten 
de Veldhovense gemeenteraad.

Twee raadsleden VVD 
stoppen ermee
De VVD-fractie raakt binnen een maand twee bekende raadsle
den kwijt. Zowel Vivianne van Wieren-Kraayvanger als Sander 
Antonis geven (door resp. werk en verhuizing) hun raadzetel op.

Burgemeester Marcel Delhez zwaaide het tweetal op 20 december 
uit. Vivianne van Wieren heeft een baan geaccepteerd als raadsad
viseur in Bergeijk. Zij gaat daar haar voormalige fractiegenote Yentl 
van Bakel terzijde staan, die eerder dit jaar werd benoemd tot grif
fier in die gemeente. Zij blijft in Veldhoven wonen, maar stapt toch 
uit de raad om haar politiek profiel in deze adviesfunctie aan de 
Bergeijkse raad zo laag mogelijk te houden.

Van Wieren is al sinds 2010 actief in de lokale politiek. In 2018 kwam 
zij voor het eerst in de raad. Al snel werd zij fractievoorzitter en na 
het vertrek van Daan de Kort naar Den Haag nam zij diens wethou- 
dersportefeuille over. “Al die functies heb je met overgave en inzet 
vervuld. Hard werken was je met de paplepel ingegeven als kind in 
een ondernemersgezin”, loofde VVD-fractievoorzitter Chantal Gon
zalez haar vertrekkende collega.

Verhuizing naar Zeeland
Voor Sander Antonis is verhuizing naar Zeeland de reden om als 
raadslid te stoppen. Hij vertrekt samen met vrouw en pasgeboren 
dochtertje naar Domburg om daar samen een hotel te gaan run
nen. Hij blijft daarmee de horeca trouw, in Veldhoven baatte hij een 
café uit. Antonis kwam in 2018 met voorkeurstemmen in de raad, 
waar hij zich inhoudelijk vooral bezighield met het maatregelen
pakket rond de Kempenbaan. Hij was enige tijd samen met Peter 
Saris duo-lijsttrekker en fractievoorzitter.

Hun opvolgers in de VVD-fractie zijn al bekend en worden eind ja
nuari beëdigd: Jos van Daele, al raadslid in de vorige periode, en 
Roy van Heugten.

Ook interim-griffier Balth de Winter vertrekt weer, na ruim een half
jaar waarneming. Hij draagt het raadsgriffierschap per 1 januari 
over aan Nicole Hoogerbrug.


