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onderwerp : beantwoording vragen artikel 42 betreffende wijkgebouwen

Geachte heer Peters,

In uw brief van 16 oktober 2017 (bij de griffie ontvangen op 23 november jl.) stelt u 
ons college, op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de raad, een 
aantal vragen die wij hieronder beantwoorden.

Allereerst willen wij u informeren over het feit dat er de afgelopen maanden 
meerdere gesprekken gevoerd zijn met het bestuur van de stichting wijkgebouw D'n 
Uitwijk over de ontwikkelingen rondom het verplaatsen van het zwembad. Het 
bestuur heeft daarbij aangegeven dat ze hun activiteiten gaat afbouwen. 
Onvoldoende aanwas van bestuursleden en vrijwilligers is daarvoor de belangrijkste 
reden.
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1. Erkent het college de noodzaak van deze voorzieningen?
Het college vindt ontmoetingsplekken en voorzieningen in de wijk van groot 
belang. Zo moet onder andere elke woonservicezone beschikken over een 
ontmoetingscentrum en elke wijk over een eigen "hart van de wijk". Deze 
uitgangspunten zijn vastgelegd in de Maatschappelijke Structuurvisie.

2. Wat denkt het college op korte termijn aan oplossingen te kunnen bieden.
Op korte termijn is er geen knelpunt omdat wijkgebouw D'n Uitwijk wordt 
gesloopt na realisatie van het nieuwe zwembad. Dit is naar verwachting 
medio 2021. In overleg met stichting wijkgebouw D'n Uitwijk zal het nieuwe 
zwembad geen wijkcentrumfunctie meer vervullen. De komende jaren gaat de 
gemeente actief in gesprek met het bestuur en de gebruikers van wijkgebouw 
D'n Uitwijk. Wellicht bieden Ontmoetingscentrum De Ligt (speciaal voor 
ouderen) en gemeenschapscentrum Sentrum 70 mogelijkheden voor 
eventuele herhuisvesting van diverse huidige gebruikers.

3. Kunnen bestaande gebouwen, in gemeenschappelijke eigendom, als oplossing 
worden aangewend?
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Bestaande gebouwen uit de gemeentelijk vastgoedportefeuille kunnen 
inderdaad hiervoor ingezet worden. Dit wordt meegenomen in de in 
voorbereiding zijnde uitvoeringsnota maatschappelijke vastgoedstrategie.

4. Is aan deze problematiek aandacht geschonken in onze nieuwste wijken?
In de gemeentelijke laatst gerealiseerde uitbreidingsgebieden, zijn 
wijkcentrum d'Ouw school (Oerle-Zuid) en MFA-Noord (Heikant-de Kelen) 
beschikbaar voor wijkactiviteiten.

5. Wordt er in nieuw te bouwen wijken aandacht geschonken aan een geschikte 
ontmoetingsplek?
Ja, ook voor de nieuwste wijk Zilverackers gelden de uitgangspunten vanuit 
de Maatschappelijke Structuurvisie dat iedere wijk moet beschikken over een 
"hart van de wijk".

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Erik de Ruiter Letty Demmers - van der Geest
secretaris burgemeester
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Veldhoven, 16 oktober 2017

Artikel 42 brief betreffende wijkgebouwen

Geacht college,

Toen onze koning Willem Alexander zijn troonrede in 2013 uitsprak was participatie een vrij 
onbekende term voor velen in ons land. Voor gemeenteraadsleden, ook in Veldhoven, was deze 
term toen minder nieuw: wij hadden reeds een Kadernota Maatschappelijke Participatie 2012 - 
2015 :" Iedereen telt mee, iedereen doet mee en iedereen draagt bij" aangenomen. Het is een 
continue proces en zelfs een herijking staat binnenkort op de raadsagenda (besluitvormend op 19 
december 2017).

Nationaal en lokaal dient het beleid gericht te zijn mensen in hun eigen omgeving te ondersteunen, 
zodat ze zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit kan alleen als zorg, detailhandel, ondersteunende 
activiteiten etc. dichtbij worden gesitueerd. Vlakbij, in de buurt, is voorwaarde hiervoor. Met name 
ook ontmoetingsplekken in buurten , zijn belangrijke voorzieningen om elkaar te kunnen ontmoeten. 
Zeker voor ouderen. Een groep die snel in aantal toeneemt.

Het verontrust VSA dan ook bijzonder dat de gemeente Veldhoven het wijkgebouw 'Den Uitwijk' wil 
gaan sluiten. In een aantal wijken ontbreekt er momenteel een geschikte ontmoetingsplek voor onze 
ouderen.

Daarom hebben wij hierover de volgende vragen:

1. Erkent het college de noodzaak van deze voorzieningen?
2. Wat denkt het college op korte termijn aan oplossing te kunnen bieden?
3. Kunnen bestaande gebouwen, in gemeentelijk eigendom, als oplossing worden aangewend?
4. Is aan deze problematiek aandacht geschonken in onze nieuwste wijken?
5. Wordt er in de nieuw te bouwen wijken aandacht geschonken aan een geschikte 

ontmoetingsplek?

Namens VSA,

Wim Peters
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