
 

 

 

 

   

 
 

MOTIE 
 

Onderwerp Optimalisering van de communicatie rondom participatie bij ruimtelijke 
initiatieven in Veldhoven  

Datum 13 juli 2021 

Ingediend door VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66, BPV, LL 

Naar aanleiding van Agendapunt 9.03 - Vaststellen notitie 'Tijdelijke kaders participatie bij 
ruimtelijke initiatieven 

Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

 
 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 13 juli 2021,  
 

kennis genomen hebbend van: 

 de notitie ‘Tijdelijke kaders participatie bij ruimtelijke initiatieven’ 
 de beraadslagingen bij het vaststellen van de “Tijdelijke kaders participatie bij 

ruimtelijke initiatieven”; 
 
overwegende dat: 

 er behoefte is bij inwoners aan duidelijkheid vooraf over (de participatie aanpak bij) 
ruimtelijke initiatieven en goede communicatie daarbij een grote rol speelt; 

 de wet voorschrijft op welke wijze (plannen voor) ruimtelijke initiatieven 
gepubliceerd moeten worden (minimumwaarborgen);  

 het gemeenten en initiatiefnemers vrij staat om - naast deze verplichte vorm(en) 
van communicatie - ook andere communicatiemiddelen te gebruiken om ruimtelijke 
initiatieven onder de aandacht bij inwoners te brengen;   

 het verder optimaliseren van het communicatietraject rondom ruimtelijke initiatieven 
van groot belang is;  

 het optimaal gebruik maken van online- en offlinecommunicatiemogelijkheden, 
wellicht negatieve reacties en juridische procedures kan voorkomen; 

 er al een online platform aanwezig is (de gemeentelijke website) dat ingericht kan 
worden om in één oogopslag de kaart van Veldhoven te laten zien met daarop 
gesitueerd alle ruimtelijke initiatieven (in voorbereiding); 

 door één klik op het ruimtelijk initiatief op de kaart een tijdlijn kan verschijnen met 
daarin opgenomen informatie over de voortgang van het ruimtelijk initiatief en 
informatie over de participatiemogelijkheden;   

 daarnaast door de gemeente een bouwbord of poster gefaciliteerd kan worden met 
daarop een QR-code die initiatiefnemers op de plek van het initiatief kunnen 
plaatsen; 

 de QR-code door passanten gescand kan worden met een smartphone en de QR-
code direct gelinkt kan worden aan de gemeentelijke website met daarop de 
informatie over het ruimtelijk initiatief;  

  

 

 



 

 

 

 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 voor een bouwbord of poster met QR-code geen grote investeringen nodig zijn en 
door de gemeente gefaciliteerd kan worden;   

 zo voor iedereen beter zichtbaar is waar en wat er wordt gebouwd, van kleine tot 
grote ruimtelijke initiatieven, en welke participatiemogelijkheden er zijn; 

 in andere gemeenten, zoals Rotterdam en Amersfoort, al op soortgelijke wijze 
gecommuniceerd wordt over bouwplannen met inwoners  

 
 
 
verzoekt het college: 

 Voortvarend de bovengenoemde wijze van communiceren met inwoners in praktijk 
te brengen door het inrichten van de website, 

 Bouwborden of posters met QR-codes te faciliteren die naar de website verwijzen, te 
beginnen met een aantal bouwprojecten dat een grote impact heeft op de omgeving.  

 Gebruik van QR-codes een jaar na in invoering ervan te evalueren en, bij een 
positieve evaluatie, gefaseerd uit te rollen naar kleinere projecten.  
 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 
 
 
 
 

Stemming 24 stemmen – UNANIEM AANGENOMEN 

Voor 24 stemmen  

Tegen 0 stemmen  
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