
Technische vraag SENIOREN VELDHOVEN inzake kraakwoningen 
 

Vraag: 

Zijn er in Veldhoven ook woningen die door krakers bewoond worden en treed de 

gemeente hier handhavend op en/of is de gemeente voornemens handhavend op te 

treden? 

 

Antwoord: 

In mei 2020 zijn er drie woningen, eigendom van de gemeente Veldhoven, gekraakt. 

Het gaat hierbij om de volgende panden: 

 Knegselseweg 87, gekraakt op 6 mei 2020; 

 Koppelenweg 7 en 10, beiden gekraakt op 24 mei 2020 

  

Deze panden zijn op het moment dat ze leeg zijn komen te staan meteen beveiligd om 

kraken tegen te gaan. 

Helaas zijn deze panden toch binnen een week na leegstand gekraakt waarbij o.a. 

beveiligingssystemen onklaar zijn gemaakt. 

De gemeente heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie. Dit heeft er toe geleid dat 

het openbaar ministerie, op woensdag 24 juni 2020, de krakers van alle drie de 

woningen heeft aangezegd de woningen binnen een week te verlaten. Zo niet, worden 

de krakers op dag 8 na aanzeggen strafrechtelijk ontruimd. 

Tegen deze beslissing van het openbaar ministerie is door de krakers een kort geding 

aangespannen. 

  

De kort geding zittingen vinden plaats op onderstaande data: 

  

Koppelenweg 7 te Veldhoven         9 juli 2020              om 15.30 uur – Uitspraak volgt 

op 24 juli 

Koppelenweg 10 te Veldhoven       5 augustus 2020      om 9.30 uur 

Knegselweg 87 te Veldhoven         5 augustus 2020      om 11.15 uur 

 

Onze BOA’s voeren in samenwerking met de wijkagent iedere dag een controle uit bij 
alle drie de panden. 

Verder zit de politie bovenop de krakers om adequaat op te kunnen treden tegen 

eventuele misstanden. 

Wij werken nauw samen met het openbaar ministerie, politie, antikraakorganisatie en 

de familie Coppelmans i.v.m. de aanstaande verkoop van de panden Koppelenweg 7 

en 10. 

De regie op deze dossiers ligt bij het cluster Integrale Veiligheid. 

We hebben er vertrouwen in dat de kort geding zaken door het openbaar ministerie 

worden gewonnen waardoor we snel verder kunnen met de oorspronkelijke planning 

ten aanzien van deze panden. 

 


