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Vraag
Naar aanleiding van het amendement , dat de gemeenteraad heeft aangenomen op 10
november inzake de bijdrage voor restauratie Jozeftoren d'Ekker, heeft de CDA-fractie een
drietal vragen.
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1. Heeft er inmiddels een gesprek plaats gevonden over de toren tussen de gemeente en
het parochiebestuur Christus Koning?
Zo ja: Wat waren de resultaten van het gesprek?
Zo nee: Wanneer is een gesprek gepland?
2. Bij de ingekomen stukken blijkt, dat er een advies gegeven is door de gemeentelijke
monumentencommissie om de toren de status te geven van gemeentelijk monument
Wat is het standpunt van het college naar aanleiding van dit advies?
3. Er is de laatste tijd veel te doen rondom "kerkgebouwen". In veel gemeenten is er een
zogenaamde kerkenvisie opgesteld; zie het opiniestuk van cultuurhistoricus Dr. Gerard
Rooijakkers in het Eindhovens Dagblad van 12 januari 2021.
Is het college bereid hiervoor initiatieven te ontwikkelen ?
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In de Veldhovense gemeenschap is er onrust ontstaan over het toekomstige gebruik van de
kerkgebouwen die momenteel een kapelfunctie hebben. Uiteraard is dat gebruik in de eerste
plaats een zaak voor de eigenaar; het parochiebestuur. De bewoners en omwonenden hebben
ook hun gedachtes over het gebruik van de gebouwen waar ze een emotionele band mee
hebben.
Uiteraard zijn er vele bestemmingen te bedenken. Mogelijk moet voor een toekomstige
bestemming een nieuw plan gemaakt worden wat dan ter beoordeling in de Raad komt.
Bewoners en omwonenden denken en praten graag mee aangaande een toekomstige
bestemming. Dit is niet enkel in Veldhoven aan de orde. Speelt in meerdere gemeenten. De
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed stelt derhalve aan gemeenten een substantieel bedrag ter
beschikking als men een zogenaamde Kerkenvisie gaat ontwikkelen in de toekomstige kaders in
samenspraak met betrokkenen. Uiterste aanvraagdatum is 15 februari aanstaande.
Vragen aan het College:
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1. Heeft College kennis genomen van de onrust die er in sommige wijken heerst inzake
(her)bestemming kerken?
2. Heeft College kennis genomen van de mogelijkheid om subsidie te krijgen als men een
zogenaamde kerkenvisie opstelt?
3. Is College er zich van bewust dat een opgestelde kerkenvisie duidelijkheid geeft en
daarmee onrust bij de betrokken burgers wegneemt?
4. Is College voornemens gebruik te maken van de mogelijkheid tot subsidie en gaat
College een kerkenvisie opstellen?
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In enkele wijken zijn op 24 Dec. de PMD-zakken niet opgehaald. In de afvalkalender was dit wel
aangekondigd. Ondanks een gemeentelijk verzoek de zakken weer binnen te halen zijn er heel
veel blijven hangen tijdens de Kerstdagen. Rare kerstballen hingen er o.a. in Oerle en de Kelen.
1. Waarom/waar is dit in 24 Dec. misgegaan?
2. Wat is/wordt er gedaan om iets dergelijks in de toekomst te voorkomen?

JR

Door verschillende organisaties is de gemeente onlangs verzocht een kerkenvisie te
ontwikkelen. Dit om zorg te dragen dat herkenbare religieuze gebouwen, groot en klein,
kunnen worden herbestemd. Zo kan b.v. ook de toren in d'Ekker worden meegenomen.
Nu Corona ons allen meer thuis houdt is de buurt en omgeving waarin we wonen extra
belangrijk geworden: Herkenbaarheid, vastigheid waar mensen naar op zoek zijn.
3.
Is de gemeente van plan om deze kerkvisie te ontwikkelen en voor 15 Feb. de subsidie
ervoor aan te vragen?
BurgerPartij Veldhoven constateert dat senioren het beu zijn om gedwongen allerlei zaken via
internet te doen. Bijna alle ouderen (980Zo) vinden dat bedrijven en overheden alternatieven
moeten bieden voor mensen die online niet alles willen of kunnen regelen. Dat blijkt uit
onderzoek van ouderenbond KBO-PCOB.
Veel ouderen wantrouwen het internet en balen dat er geen alternatieven zijn. Digitalisering is
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het kan niet zo zijn dat ouderen worden uitgesloten omdat
ze geen of beperkt internet gebruiken. Daarom moeten er alternatieven zijn voor bijvoorbeeld
het zoeken naar informatie, het doen van betalingen en bankzaken. Dit geldt ook voor de
belastingaangifte en bij het maken van afspraken met overheid, gemeente, en zorgverleners.
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Vragen aan het college:
1. Bent u bekend met het bericht ’Ouderen zijn internetdwang zat' (1)?
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2. Bijna alle ouderen (980Zo) vinden dat bedrijven en overheden alternatieven moeten
bieden voor mensen die online niet alles willen regelen. Welke alternatieven biedt het
college aan ouderen om uitsluiting te voorkomen omdat ze geen of beperkt internet
gebruiken?
3. Wilt u met de ouderenbonden overleggen om te kijken wat u verder kunt doen om
uitsluiting van ouderen tegen te gaan? Zo ja, graag een terugkoppeling.
4. Wil het college zelf het goede voorbeeld geven met alternatieven voor gemeentelijke
online diensten, zodat ouderen mee kunnen blijven doen in onze samenleving? Graag
een toelichting.
(1) https://www.telegraaf.nl/nieuws/413143528/ouderen-ziin-internetdwang-zat
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Voor het vragenuur heb ik namens CDA Veldhoven de volgende vragen;
1. Heeft het college er zicht op of er in Veldhoven slachtoffers zijn van de toeslagenaffaire?
2. Zo niet kan zij daar zicht op krijgen?
3. Als er slachtoffers zijn hoe gaat zij daar mee om? Krijgen de mensen extra
ondersteuning? Kunnen zij bij de gemeente terecht?
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