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Vraag
De bibliotheek heeft al een tijd geleden twee onderzoeken laten doen naar de
huisvestingssituatie.
1. D66 vraagt zich af wanneer het college van plan is een actuele stand van zaken
aangaande de huisvestingsplannen voor de bibliotheek met de raad te delen en te
bediscussiëren en op welke wijze ook de inwoners van Veldhoven en vanzelfsprekend
de bibliotheek bij dit proces betrokken worden.
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Wim Peters

VSA

Wij horen van diverse buurthuizen dat de financiële positie verslechterd. Het is goed van de
gemeente om de huren kwijt te schelden. VSA is het daar hartgrondig mee eens. Echter...
door de lange duur van de lock-down komen er al maanden geen inkomsten binnen. Dit
terwijl vaste kosten van o.a. gas, electriciteit, verzekeringen etc. wel doorgaan. Deze moeten
toch iedere maand worden betaald.
Tevens blijven verschillende buurthuizen met een voorraad zitten waarvan de THD is
verlopen. Ook dat is een kostenpost die snel nadert.
1. Wat kan de gemeente Veldhoven snel doen om de financiële zorgen van de
buurthuizen te verlichten? Is er een plan van aanpak voor?
Op 3 maart j.l. stond er in het Veldhovens Weekblad een artikel over de aanleg van
wandelpaden in Hoogackers. Volgens het artikel zouden de paden half April klaar zijn. De
werkzaamheden zijn slechts een dag werk, zo lijkt het, beëindigd.
2. Waarom is dat en wat is de status van de wandelpaden op dit moment?
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) introduceert een nieuwe risico gestuurde
manier van kijken en samenwerken. Om regio’s te ondersteunen bij de introductie stelt het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een expertisecentrum en
procesondersteuningsteam beschikbaar, welke gemeenten mee neemt in het Stappenplan.
Meer dan 180 gemeenten in heel Nederland hebben zich, apart of in regionaal verband, al
aangemeld voor ondersteuning. De gemeente Veldhoven, en regio Eindhoven niet.
3. Waarom maakt Veldhoven geen gebruik maakt van het expertteam?
4. Is de risicoanalyse in onze gemeente wel in 2025 klaar?
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