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Vraagsteller
Jolanda van
Hulst

Fractie
Senioren
Veldhoven

Vraag
Waarom wordt het democratisch proces hier in de gemeente Veldhoven gefrustreerd, doordat
er per plek maar één bord staat waar verkiezingsposters op geplakt mogen worden.
Dat er veel nieuwe partijen mee zouden doen was allang bekend en daarop had de gemeente
kunnen anticiperen.
1. Waarom staat er per plek maar één bord voor de verkiezingsposters en niet meerderen?
2. Ten tweede waarom is er niet op tijd hierop geanticipeerd?

POHO
MD

Als advies voor de volgende verkiezingen, welke dat ook mogen zijn: digiborden.
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Tavita van
Galen

GBV

Ik zou graag de volgende vraag aan de wethouder willen stellen:
Het is
1.
2.
3.
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Eric van Doren

GBV

MvD

alweer enige tijd geleden dat we bijgepraat zijn over onze twee wijk GGD-ers.
Kunt u ons een korte update geven?
Hoe gaat deze pilot?
Hoe gaat het met het aantal verwarde personen in Veldhoven?

In het kader van Corona:

DdK

1. Hoe wordt omgegaan met de belastingaanslagen m.b.t. de Bedrijveninvesteringszone
voor het Citycentrum Veldhoven in deze moeilijke financiële periode voor de
detailhandel?
2. Heeft hierover overleg plaatsgevonden met betrokkenen?
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Maarten
Prinsen

Lokaal
Liberaal

Naar aanleiding van het artikel in het Eindhovens Dagblad van vandaag 12 maart over de nog
steeds lopende kwestie leerlingenvervoer heeft Lokaal Liberaal de volgende vragen aan de
verantwoordelijke wethouder.
1. Is er sinds Lokaal Liberaal in 2019 het leerlingenvervoer in de raad geagendeerd heeft
en hierover uitgebreid is gesproken, nog met van Gerwen op bestuurlijk niveau
gesproken?

DdK

2. Zijn er sindsdien nog klachten bij de gemeente ontvangen van ouders over het
leerlingenvervoer?
3. En zo ja, hoeveel klachten betreft het?
4. Wat is het resultaat van het destijds voor C 48000,- door de gemeente ingehuurde
begeleidende buro in relatie tot het leerlingenvervoer?
5

Wim Peters

VSA

Tijdens de beeldvormende vergadering van 9 maart werd gezegd dat de Woonvisie dit jaar zal
worden geactualiseerd.
Hoog tijd wat ons betreft, gezien de urgentie voor allerlei groepen in Veldhoven en de regio.
Veldhoven zal ook haar "steentje moeten bijdragen". Prima wat VSA betreft.
Wij hebben daarom de volgende vragen:
De woningmarkt stagneert ook voor starters en doorstromers/gezinnen omdat senioren niet
(kunnen) doorstromen. Dus doorstroming is noodzaak en een oplossing.
1. Komt er van te voren een woonbehoefte-onderzoek voor senioren?
2. Graag hierin aandacht voor vernieuwende woon-zorgconcepten? Meer
levensloopbestendige seniorenwoningen?
3. Over Djept zijn wij als raad op 19 Jan. bijgepraat. Bent U het met VSA eens dat dat een
uitstekende lokatie kan zijn om een behoorlijk aantal levensloopbestendige
seniorenwoningen te bouwen? Dicht bij voorzieningen, CC en openbaar vervoer.
Bent U bereid dit serieus mee te nemen en de raad hier tijdig over bij te praten?
(Dus voordat voor partners "de uitgangspunten geldend zijn").

2I 2

HvdL

