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Nr. Vraagsteller Fractie Vraag POHO 

1 Peter 

Cattenstart 

Hart voor 

Veldhoven 

Naar aanleiding van de beantwoording van de technische vragen over de WOZ heeft Hart voor 

Veldhoven enkele vragen voor het vragenhalfuurtje op 7 maart. Een korte inleiding vooraf om 

de vragen die avond toe te lichten, gevolgd door de vragen: 

 

Bedankt voor de beantwoording van de technische vragen die Hart voor Veldhoven over het 

vaststellen van de WOZ-waarde heeft gesteld. 

Vorig jaar werd er ruim 600 keer (dat is ongeveer 2,6% van alle bezwaren) bezwaar 

aangetekend tegen de hoogte van de WOZ. 

In een derde van de gevallen deden de bewoners dat zelf en in twee derde van de bezwaren 

deed een commercieel bureau dat. 

Iets meer dan een kwart van de bezwaren leidde tot een verlaging van de WOZ-waarde. 

De gemeente moet de kosten van de terechte bezwaren die commerciële bureaus ingediend 

hebben betalen en dat was bijna € 46.500. 
Hart voor Veldhoven vraagt zich af of die kosten naar beneden kunnen en dan verbaast het 

ons dat niet wordt bijgehouden van welk adres meerdere jaren op rij een bezwaar tegen de 

vaststelling van de WOZ-waarde wordt ingediend. Dat kan ook irritatie oproepen bij de 

inwoners. 

 

Daarom deze vragen:  

1. Is het niet verstandig om bij te houden van welk adres met succes door bewoners of door 

commerciële bureaus bezwaar is gemaakt tegen de WOZ-vaststelling? 

2. Als dit wordt bijgehouden kunnen dan van die adressen de aanslagen handmatig worden 

bekeken voordat deze worden verstuurd?  

3. Zou met een dergelijke werkwijze dit kostenbesparend voor de gemeente kunnen werken 

en kan dit onnodige irritatie bij inwoners voorkomen, zodat de dienstverlening van de 

gemeente positiever beoordeeld gaat worden. 

 

JR 
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2 Chantal 

Gonzalez 

VVD Op 28 februari jongstleden had de Veldhovense VVD een overleg met SPGV (Stichting 

Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven).Daarbij werd gesproken over het aanbod en 

onderhoud van speeltoestellen voor kinderen met een handicap. Naar aanleiding van dit 
overleg zouden wij graag de volgende vragen voorleggen aan het College:  

1. Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de speeltoestellen bij De Hazewinkel? 

2. Is het College bekend met het feit dat diverse houten palen van speeltoestellen bij De 

Hazewinkel (waaronder schommels) ruw / versplinterd zijn, zodat een kind zich daaraan 

kan bezeren?   

3. Op De Hazewinkel was een carrousel aanwezig die plaats bood voor kinderen in een 

rolstoel. Volgens SPGV is de carrousel wegens onderhoud buiten gebruik. Wordt de 

carrousel uiteindelijk weer in gebruik genomen?   

4. Buiten de carrousel zijn alleen de grote, ronde schommels geschikt voor kinderen met een 

handicap. Is het College voornemens om het aantal speeltoestellen voor kinderen met een 

handicap verder uit te breiden?   

5. Wat is het beleid van de gemeente Veldhoven bij het realiseren van nieuwe 

speeltoestellen, in het bijzonder gelet op het VN-Verdrag Handicap?  

(https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2) In hoeverre wordt 

daarbij rekening gehouden met minder validen?   

 

MG 
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