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BegrotingsN/euws
College zorgt voor behoud 
Veldhovense kwaliteit

gemeente

De begroting van de gemeente Veldhoven heeft de 
komende jaren een positief saldo op de exploitatie. 
We hebben ons huishoudboekje op orde. Maar we 
gaan wel behoedzaam en met zorg om met onze 
middelen. Zo houden we de kwaliteit waar we voor 
staan en met elkaar hebben afgesproken op de korte 
en lange termijn in stand.

De huidige begroting stelt ons nog steeds in staat om 
de Veldhovense kwaliteit van wonen, leven en wer
ken voorop te stellen. Een onderdeel van die kwaliteit 
is de manier waarop we ons afval inzamelen en schei
den. Hierdoor betalen we met elkaar jaarlijks minder 
aan de gemeente. Een voorbeeld: een gezin woont 
in een woning met een verwachte WOZ-waarde van 
C 257.000. Dit gezin betaalt voor die woning aan de ge
meente C 613,57 aan onroerendezaakbelasting, afval
stoffenheffing en rioolrechten. Omdat we in Veldho
ven onder andere ons afval heel goed scheiden, kan er 
C 21,16 in mindering worden gebracht op deze nota 
die al tot de laagste van Nederland behoort.
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Zorg voor bewegen
Sporten en bewegen is belangrijk, voor iedere Veld
hovenaar maar vooral voor jeugd en ouderen. We 
hopen in 2017 vorm en uitvoering te gaan geven aan 
een vernieuwd sportbeleid. We kunnen er niet om
heen dat een belangrijke sportvoorziening in Veldho
ven de gemoederen bezig houdt. De discussie over 
het voortbestaan van zwembad Den Ekkerman is nog 
niet afgerond.

Zorg voor samen wonen
De druk op de sociale woningmarkt is dusdanig toege
nomen dat we op korte termijn woonruimte willen re
aliseren. Steeds meer doelgroepen hebben, soms met 
een urgentieverklaring, op korte termijn behoefte aan 
betaalbare huurwoningen. Daarom heeft de gemeente 
vijf locaties en zeven woningen in de gemeente op het 
oog om tijdelijke huisvesting te realiseren. De taakstel
ling voor het huisvesten van statushouders blijft onver
minderd hoog. Veldhoven wil ook voor deze nieuwe 
groep Veldhovenaren zorgen voor een gepaste huis
vesting. Samen met u zetten we de schouders onder 
een goede integratie; begeleiding naar werk staat 
voorop, maar ook inburgering in Veldhoven en deelne
men aan de samenleving willen we graag stimuleren.

Zorg voor omgeving
De openbare ruimte is van iedereen en daarmee is de 
kwaliteit van deze ruimte een verantwoordelijkheid van 
iedereen. In opdracht van de gemeenteraad hebben 
we gekeken of een deel van het onderhoud op een 
andere kostenbesparende manier kan. En dat kan, on
der andere door op een aantal plekken lage heesters te 
vervangen door gazon. Op andere plekken vormen we 
gazon om tot berm; dat is hoger gras met meer diversi
teit. Dit ziet er natuurlijker uit en trekt insecten aan. De 
bermen gaan we iets minder vaak maaien. Uiteraard 
houden we de verkeersveiligheid hierbij in de gaten.

Zorg voor het centrum
De Noordentree van het Citycentrum krijgt een 
nieuwe uitstraling. Naast de bijzondere gevel van 
Theater de Schalm, zien we een tweede blikvan
ger verrijzen. De bioscoop, een particulier initiatief, 
vormt een aantrekkelijke toevoeging aan het voor
zieningenniveau van Veldhoven en het centrum. 
Parkeren, fietsenstallingen en openbaar vervoer zijn 
thema's die in relatie tot het Citycentrum onze aan
dacht behouden. Het Centrummanagement geeft 
samen met alle betrokkenen kleur aan de beleving 
van het centrum.

Zorg voor cultuur
Door de samenwerking tussen museum 't Oude Slot, 
de muziekschool Art4U, Theater de Schalm en de 
bibliotheek kunnen deze instellingen een betere bij
drage leveren aan de beleving van kunst en cultuur 
in Veldhoven. Komend jaar gaan Art4U en de biblio
theek samen het gebouw van de 'bieb' aan het Min- 
neveld delen. Aandacht voor de samenhang in het 
totale aanbod vertalen we samen met organisaties, 
instellingen, verenigingen en inwoners in 2017 in een 
nieuwe visie op kunst en cultuur.

Veldhoven
BegrotingsNieuws
Het college van burgemeester en wethouders stelt de 
begroting op. De gemeenteraad stelt de begroting 
vast op dinsdag 8 november. Het debat over de be
groting, de 'Algemene beschouwingen', begint om 
10.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis en u 
kunt daar bij aanwezig zijn. Kunt u niet komen, dan 
kunt u de begrotingsbehandeling live of op een later 
moment bekijken op internet. Daarvoor gaat u naar 
http://veldhoven.raadsinformatie.nl. Hier vindt u ook 
de begrotingsstukken door in de kalender op de ver
gadering van 8 november te klikken. Op dinsdag 1 
november is er gelegenheid om in te spreken op de 
begroting.

Zorg voor wonen
Dat Veldhoven een aantrekkelijke gemeente is om te 
wonen blijkt wel uit het feit dat alle kavels voor de 
nieuwe wijk Oerle-Zuid zijn verkocht. De ontwikke
ling van Zilverackers gaat door met de plannen en 
ambities voor het dorp Huysackers. We willen alle
maal dat Veldhoven een veilige gemeente is om in te 
wonen, leven en werken. We zien, ook landelijk, dat 
zorg en veiligheid steeds meer hand in hand gaan. 
Uit cijfers van de Wijkatlas blijkt dat u zich in het 
algemeen, zowel overdag als 's avonds, veiliger bent 
gaan voelen. We hebben en houden aandacht voor 
het terugdringen van woninginbraken en investeren 
in de lokale aanpak van de georganiseerde crimina
liteit.

Zorg voor wijken en 
bereikbaarheid
Na de herinrichting van Zonderwijk en d'Ekker wordt 
nu ook 't Look weer zo goed als nieuw. De recon
structie van 't Look is in volle gang en zal in 2020 af
gerond worden met aanpassing van de hoofdontslui
ting. Op het gebied van bereikbaarheid staan onze 
plannen niet stil. De aanleg van zowel de Kempen- 
baan als de Zilverbaan worden volgens planning in 
2017 en daarna opgepakt.

Zorg voor mensen
Uit de onafhankelijke Cliëntervaringsonderzoeken 
over hoe cliënten in Veldhoven de uitvoering van de 
Wmo en Jeugdwet ervaren, komt een positief beeld 
naar voren. Inwoners met een hulpvraag voelen zich 
serieus genomen en 807 van de cliënten vindt de 
geboden hulp ook passend in vorm en kwaliteit. Dat 
is na alle spanning die er voor de transities was, een 
goed resultaat. We willen dat iedere Veldhovenaar de 
zorg en ondersteuning krijgt die hij nodig heeft. Dat 
we hier in slagen hebben we te danken aan de inzet 
van alle organisaties die op dit terrein in Veldhoven 
met ons samenwerken.


