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Nr. Vraagsteller Fractie Vraag POHO
1 Gerrit

Coppens
Senioren
Veldhoven

We namen kennis van het feit dat een aantal Veldhovense erfgoedstichtingen hun krachten 
per 1-5 gaan bundelen in een nieuwe stichting Erfgoedhuis Veldhoven. Op hun site lezen we 
dat de stichting als uitvalsbasis voor hun activiteiten; tentoonstellingen, lezingen etc; de 
verdieping van de bibliotheek gaat gebruiken. https://www.erfgoedhuisveldhoven.nl/
Als SENIOREN VELDHOVEN vinden we het positief dat deze ruimte weer een mooie functie 
krijgt.

1. Echter, hoe moet het met deze Stichting als de bibliotheek eventueel naar het
gemeentehuis verhuisd. Wordt hen een alternatieve ruimte aangeboden of zitten ze op 
een schoppensteel?

HvdL

2 Eric van Doren GBV In de vergadering van 9 februari 2021 is door het college toegezegd dat het college samen 
met de gemeenteraad het Veldhovense samenspraakproces bij ruimtelijke ontwikkelingen 
nader zouden gaan bespreken en indien nodig aanpassen.

1. GBV wil graag weten wat de stand van zaken is.

AvdO

3 Maarten
Prinsen

Lokaal
Liberaal

We hebben sinds kort een aantal reclamezuilen verspreid over de gemeente staan. Hierop kan 
de gemeente actuele informatie plaatsen voor de passanten.
Op dit moment worden er alleen foto's van Veldhoven viert 100 geplaatst.
Lokaal Liberaal vraagt zich af waarom er niet of nauwelijks informatie over het meer dan 
actuele Coronavirus wordt geplaatst. Daarmee informeren we passanten waaronder onze 
eigen inwoners op een makkelijke manier.
Maar het biedt ook de mogelijkheid er op te wijzen dat onze lokale ondernemers alle steun 
van consumenten kunnen gebruiken.

1. Lokaal Liberaal verneemt graag van het college waarom de actuele informatie niet 
wordt verstrekt via genoemde reclamezuilen.

HvdL



4 Wim Peters VSA Na de beeldvormende avond van 9 maart over Wonen is een lijstje 'Woningbouwprojectenlijst 
gemeentelijke lokaties' als toelichting toegevoegd aan de stukken. Hierover de volgende 
vraag:

1. Onder handen in verschillende fasen wordt het project bij Garage Verdonk helemaal 
niet genoemd. Waarom niet?

Regelmatig lezen we artikelen in het ED over de slechte manier van de samenspraak bij grote 
bouwprojecten in Veldhoven. De voorbeelden kennen we. Op 13 April j.l. was de kop in het ED 
zelfs "massaal verzet in Veldhoven". En op 17 April alweer een ander artikel. Het blijft maar 
doorgaan!

2. Hoe verklaart u dat deze signalen bij het college en in het gemeentehuis niet opgepikt 
lijken te worden?

3. Op 15 dec, bij het 1ste vragenhalfuurtje heeft VSA hier al een vraag over gesteld: nu 
opnieuw: wat gaat u doen om dit te veranderen?

AvdO

5 Rien Luijkx BurgerPartij
Veldhoven

Door de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is het voor gemeenten mogelijk om 
overdraagbare objectgebonden vergunningen te verlenen. De vergunning kan worden 
verleend voor de duur dat de aanvrager de recreatiewoning permanent bewoond. De 
gemeente kan er ook voor kiezen om te bepalen dat die termijn verlengd wordt voor de duur 
dat de rechtsopvolger van degene aan wie de omgevingsvergunning is verleend, de 
recreatiewoning permanent bewoond.
Een andere wijziging is dat de landelijke peildatum van 31 oktober 2003 waarop de bewoner 
de vakantiewoning moest bewonen, vervalt. Dit kan dus niet meer worden tegengeworpen 
aan jongere bewoners en rechtsopvolgers van degene aan wie de vergunning is verleend. Met 
de wijziging wordt echter wel de eis toegevoegd dat er beleidsregels zijn gesteld voor het 
verlenen van die vergunning. Gemeenten krijgen daarbij de ruimte om zelf een alternatieve 
peildatum te stellen. In het Bor wordt wel als eis gesteld dat de recreatiewoning vóór 1 
januari 2019 moet zijn gebouwd en moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit 2012.

1. Kan het college aangeven wat de wijziging van het Besluit omgevingsrecht betekent 
voor de handhavingsactiviteiten op De Molenvelden?

2. Wat gaat het college concreet doen met de mogelijkheid om overdraagbare
objectgebonden vergunningen te verlenen?

AvdO
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