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Nr. Vraagsteller Fractie Vraag POHO 

1 Pierre Bijnen GBV GBV heeft vragen aan de portefeuillehouder Veiligheid 

 

GBV heeft eerder vragen gesteld over de vestiging van Islamplanning in de kom van Zeelst. 

Dat waren vragen over de vergunningskant. Nu hebben we expliciete vragen over het 

veiligheidsaspect. Naar aanleiding van de onrust in Zeelst en de recente brandstichting in het 

gebouw van de Stichting I.P. vragen wij het volgende: 

 

1. Welke maatregelen zijn getroffen om herhaling van e.e.a. te voorkomen en waarom is 

recent de onlangs aangebrachte camera alweer verwijderd? 

2. Is als een van de overwegingen m.b.t. de casus overwogen om met de Stichting I.P. te 

overleggen in hoeverre vertrek van deze locatie zinvol is? 

3. Wat is vanuit het college daadwerkelijk ondernomen als gevolg van het zeer grote aantal 

handtekeningen, maar liefst 1600, van tegenstanders van de vestiging van de Stichting op 

die locatie? 

4. Is er contact geweest met de Zeelster gemeenschap (en dus niet slechts met bv de 

stichting Mooi Zeelst), hoe vaak en met welk resultaat? 

5. Wanneer, waar en hoeveel gesprekken vonden plaats met de Stichting I.P.  wie namen 

aan die gesprekken deel en kunt U ons gespreksverslagen doen toekomen. Waarover 

handelden deze gesprekken (dit gesprek) en wat was/waren uitkomsten/afspraken? 

6. Specifieker; is de Stichting I.P. gevraagd naar hun opvattingen en in hoeverre strookt dit 

met de Nederlandse wetgeving.  

7. In dat verband; in hoeverre vertrouwt de portefeuillehouder Veiligheid erop dat de 

Stichting I.P. geen activiteiten onderneemt die verboden zijn? 
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2 Jurre van der 

Velden 

GBV GBV inzake Visvijver Vlasroot 

Onlangs ontvingen wij een mail van enkele omwonenden van visvijver de Vlasroot. Daarin 

gaven ze aan al vele jaren overlast te ondervinden. Dit vindt met name in de weekenden 

plaats en gaat dan met name over mensen die er rond de vijver, om het maar plat te zeggen, 

een grote zooi van maken. Het beeldmateriaal dat de omwonenden meestuurden spreekt naar 

ons idee boekdelen. Wij denken hier toch situaties te zien die we als onwenselijk kunnen 

betitelen. Wij beseffen echter ook dat het lastig is om alleen op basis hiervan de juiste 

maatregelen te benoemen. Foto's zijn immers momentopnames. Daarom vragen wij het 

college het volgende: 

1. Onderkent het college de situatie zoals die nu door de omwonenden wordt geschetst? 

2. Zo ja, is het college bereid om op korte termijn hierover in overleg te treden met de 

omwonenden, passende maatregelen te nemen, ten einde deze overlast te beëindigen 

en de raad hierover informeren? 

3. Zo nee, kan het college ons dan de juiste uitleg verschaffen over de feitelijke situatie? 
 

 

3 Peter 

Cattenstart 

Hart voor 

Veldhoven 

Hart voor Veldhoven inzake Visvijver Vlasroot 

 

Hart voor Veldhoven wil graag vragen stellen over de brandbrief die omwonenden van 

visvijver Vlasroot hebben verstuurd. Zij hebben deze brief met foto’s verstuurd aan de 
burgemeester, de wethouders en alle raadsleden. 

Wij willen de volgende vragen stellen (eventueel op het scherm enkele foto’s ter illustratie 
laten zien) 

 

1. Is dit probleem al langer bekend? 

2. Wat zijn er tot nu toe voor acties geweest? 

3. Welke acties kunnen we op korte termijn verwachten? 

4. Wat worden de vervolgstappen om de overlast en vernielingen te verminderen? 
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4 Jolanda van 

Hulst 

Senioren 

Veldhoven 

Senioren Veldhoven inzake Winteropvang daklozen bij Campanile / P+R 

 

De gemeente Eindhoven opent een winteropvang voor dak- en thuislozen op het terrein achter 

Campanile aan de Meerenakkerweg. 

Bij brief is een deel van Zeelst hierover geïnformeerd. 

 

Wij hebben de volgende vragen over dit onderwerp: 

1. Waarom is niet heel Zeelst hierover geïnformeerd? 

2. Door de nachtopvang te verplaatsen van centrum Eindhoven naar de rand van de stad moeten de 

gasten ruim 4 kilometer afleggen. Zijn daar voorzieningen voor getroffen? 

3. We hebben begrepen dat de dagopvang voor deze groep in de Visserstraat in Eindhoven is. 

Wederom meer dan 4 kilometer hier vandaan. Is daarvoor vervoer geregeld? 

4. Hoe waarschijnlijk is het dat de groep als dagbesteding kiest voor Veldhoven in plaats van centrum 

Eindhoven? 

5. In de brief aan de inwoners van Zeelst staat dat u de ‘open communicatie met de omgeving en 

passende maatregelen om de veiligheid en leefbaarheid te garanderen’ geheel overlaat aan 
Eindhoven. Waarom gaat de portefeuillehouder het gesprek met inwoners niet zelf aan? 

6. Bij Politie en Handhaving weten ze nu al niet waar ze hun mensen vandaan kunnen halen. Wat  

vinden die er zelf van?  

7.   Is er een verhoogd risico op 'zwerfnaalden' in parkjes, speeltuintjes en wandelroute's? 

 

 

 

5 Tavita van 

Galen 

GBV GBV inzake de nieuw te realiseren daklozenopvang in Eindhoven.  

 

1. Wat gaat er concreet gebeuren om de veiligheid en leefbaarheid te garanderen? Wat 

zijn de gevolgen van deze inzet (financieel en organisatorisch)? 

2. Op welke wijze is het idee tot stand gekomen is om ook de zwaarste doelgroep op een 

decentrale locatie -dus buiten bereik van voorzieningen- op te vangen? Wat betekent 

dit voor de voorzieningen in de directe omgeving? Of gaan deze mensen dagelijks naar 

centrum Eindhoven? 

3. Blijft ’t Eindje nachtopvang doen of wordt dit mogelijk gesloten? 

 

 


