
 

VRAGEN T.B.V. VRAGENHALFUUR 
Besluitvormende raadsvergadering d.d. 13 juli 2021 
 
Nr. Vraagsteller Fractie Vraag POHO 

1 Peter Saris VVD Gedurende de Coronamaanden hebben de handhavers in Veldhoven overuren gemaakt. De 
handhavingscapaciteit is tijdelijk uitgebreid en er is ontzettend hard gewerkt, onze 
complimenten daarvoor! De Coronamaatregelen worden nu in een rap tempo afgeschaald. We 
gaan hopelijk terug naar het ‘nieuwe normaal’.  
Hierover wil de Veldhovense VVD graag een paar korte vragen stellen: 

1. met hoeveel FTE is de précorona-bezetting voor wat betreft handhavers uitgebreid?  
2. Is er een afschalingsplan om weer terug te keren naar de oude bezetting?  
3. Indien ja, wanneer zitten we weer op het oude niveau en wat is het plan van 

afschalen?  
4. Zo nee, wanneer kunnen we zo’n plan verwachten? En waarom de keuze voor dat 

moment? 
5. Waar worden in de tussentijd de extra FTE voor ingezet?  
6. Zo nee, in het verleden is er opgeschaald met financiële compensatie vanuit het rijk. 

Hoe zit het met deze compensatie op dit moment en in de toekomst?  
7.  Als deze compensatie er niet meer (geheel) is, hoe dekken we deze compensatie? 
 

MD 

2 Piet Wijman D66 D66 is in gesprek gegaan met een aantal inwoners van de wijken ’t Look en Heikant over door 
hen ingediende zienswijzen m.b.t. de groenblauwe zone. Zij gaven aan daarover eerder ook 
aan tafel te hebben gezeten met de wethouders Van de Looij en Van den Oever. N.a.v. ons 
(digitale) gesprek hebben we een aantal vragen aan het college. 

1. Hoe komt het dat de indieners geen ontvangstbevestiging op hun zienswijzen hebben 

gekregen en kunnen zij deze alsnog op korte termijn tegemoet zien? 

2. Wanneer verwacht het college Plan voor de Groenblauwe Zone verder in procedure te 

brengen en hoe worden de raad en bewoners daar verder bij betrokken? 

3. Wordt bij de uitwerkingsplannen voor de Groenblauwe Zone ook rekening gehouden 

bij de eerder door indieners vermelde geluidsoverlast, die het intensieve verkeer op de 

Heerbaan veroorzaakt en zo ja, op welke manier? 

HvdL 
/ 
AvdO 
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3 Tavita van 
Galen 

GBV Veldhoven staat flink in bloei met klaprozen en gele bloemetjes. Supergoed voor de 
biodiversiteit. Ik krijg hier veel vragen over. Waarom er soms toch gemaaid wordt 
bijvoorbeeld. Of, van minder grote fans, waarom de gemeente is gestopt met grasmaaien? 

Zou de portefeuillehouder hier wat meer over kunnen vertellen? Wat zijn de voor en nadelen 
en wanneer wordt er wel of niet gemaaid? 
 

HvdL 

4 Marionne van 
Dongen 

CDA Door de wethouder is toegezegd bij de voorjaarsnota te rapporteren over de problematiek van 
de ratten in Veldhoven. Dit is niet gebeurd. CDA Veldhoven drong er in de motie Rattenvanger 
voor Veldhoven, unaniem aangenomen in de raad, op aan, dat de gemeente Veldhoven een 
actievere rol zou nemen in de bestrijding. Gelet op de geluiden in de samenleving lijkt de 
overlast nog niet af te nemen en moeten de inwoners nog steeds vooral zelf aan de slag. Een 
treurige constatering. Wethouder zijn er inmiddels aanvullende maatregelen genomen? En 
neemt de gemeente inmiddels een actievere rol bij de bestrijding? 
 

HvdL 

 


