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Veldhoven, 27 juni 2016

ĮHOUDT
ĪKOERS

Geacht college,

Naar aanleiding van het krantenartikel over bovengenoemd onderwerp in het 
Eindhovens Dagblad van zaterdag 25 juni jl. en de reacties van de bewonersgroepen 
Djept en Blaarthemseweg hierover hebben wij de volgende vragen aan uw college.

- Is het college met ons van mening, dat het actief betrekken 
van belangengroepen/omwonenden van essentieel belang is 
voor het creëeren van draagvlak ?

^ Klopt het dat sinds het college aangegeven heeft de communicatie te
verbeteren de belangengroepen uit Zeelst niets meer van uw college hebben 
vernomen ?

^ Klopt het dat uw college voor het overleg met de wijkplatforms de
vertegenwoordigers van de belangengroepen hiervoor bewust niet heeft 
uitgenodigd ? Zo ja, wat is daarvan de reden ?

Met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de Veldhovense VVD, 
Maarten Prinsen
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Geachte heer Prinsen,

In uw brief van 27 juni 2016, binnengekomen 1 juli 2016, stelt u ons college op grond 
van artikel 42 van het Reglement van orde een aantal vragen. Deze vragen hebben 
betrekking op de communicatie rondom de huisvesting van statushouders. 
Onderstaand gaan wij in op deze vragen, waarbij wij niet puntsgewijs uw vragen 
volgen maar meer inzicht verschaffen door het geven van een antwoord in algemene 
zin (inhoudelijk en procesmatig).

Na het besluit van de raad van 10 mei jl. om tenminste twee extra locaties (naast 
Djept Z Heerbaan en Blaarthemseweg) toe te voegen voor de bouw van tijdelijke 
woonunits voor urgenten, hebben wij de structuur van de wijkplatforms en 
buurtpreventie benut om een klankbordgroep te formeren. Deze klankbordgroep 
bestaat uit twee vertegenwoordigers vanuit elke wijk.

De eerste gedachtewisseling met de klankbordgroep richtte zich op het inventariseren 
van eventuele extra locaties voor tijdelijke huisvestingsmogelijkheden. In een tweede 
bijeenkomst hebben wij ons besluit van 5 juli over de extra aangewezen locaties 
uitgebreid toegelicht. Op 26 juli praten wij wederom met de klankbordgroep maar dan 
over de integratie van urgenten in zijn algemeenheid, dus niet per locatie. De 
bedoeling is om tijdens deze bijeenkomst te inventariseren welke mogelijkheden onze 
inwoners zien om een bijdrage te leveren aan het integratieproces.

Vanzelfsprekend is ook rechtstreeks overleg met omwonenden van belang voor het 
vergroten van inzicht in de problematiek op de woningmarkt en het creëren van 
draagvlak voor de (tijdelijke) oplossingen die daarvoor gekozen worden. Hiertoe 
hebben de laatste weken diverse informatieavonden plaatsgevonden. Direct na de 
zomervakantie vinden vervolgbijeenkomsten plaats en raadplegen wij in 
samenwerking met de betrokken corporaties de omwonenden over de 
uitwerkingsgedachten van de diverse locaties.

Overigens hebben wij meerdere keren gesproken met het vanuit omwonenden 
geformeerde buurtplatform Djept Z Heerbaan. Ons besluit van 5 juli hebben wij in een 
afzonderlijke bijeenkomst ook toegelicht aan het bewonerscollectief Zeelst-Oost.
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In dit kader willen wij graag melden dat de tot op heden plaatsgevonden 
informatieavonden en contactmomenten, zich kenmerken door een kritische maar 
positieve houding. Dit stemt ons tot tevredenheid en geeft wederzijds vertrouwen voor 
de komende periode.

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

Erik de Ruiter 
secretaris

Jack Mikkers 
burgemeester
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