Geacht college en gemeenteraad
Ik maak me erge zorgen over alle plannen die genoemd zijn in het stuk
Omgevingsvisie Gemeente Veldhoven agendapunt 8.01 van deze vergadering.
Waarom? Dat is gebaseerd op een recente ervaring.
Een ervaring die me ook echt en erg diep raakte en die ik met u wil delen.
Als buurtbewoner, betrokken en belanghebbend bij de ontwikkelingen van het plan
Bossebaan Z Burgemeester van Hoofflaan, stonden we met heliumballonnen op de
hoek bij de voormalige RABO bank om zo aan de buurtgenoten en omwonenden
tenminste enig idee te geven hoe hoog 38 meter wel niet is.
Mensen kunnen zich daar namelijk moeilijk een voorstelling van maken.
Ook niet wat daarvan de feitelijke impact is in de buurt en omgeving.
We troffen toen een aantal burgers, bewoners en inwoners van Veldhoven, die
langskwamen en zich met ons reële zorgen maakten over deze ontwikkeling.
Wat me toen trof en erg raakte waren de opmerkingen van veel mensen die
stopten en of kwamen kijken en na onze uitleg reageerden met de woorden, en
schrikt u niet :
"stopt er maar mee jongens want bij de gemeente doen toch wat ze willen"
"succes hoor, maar veul kans hedde nie"
"sterkte met oe plan, ziet er goed uit maar de haalde toch nie", kek maar naar het
Slot en de friettenten in Zeelst"
Inmiddels kan ik daar ook de "nieuwe naam" voor het zwembad nog aan
toevoegen.
De vragen die daarna bij me opkwamen waren:
Heeft het College werkelijk de Veldhovenaren uit het oog verloren?
Is de gehele gemeenteraad vanuit hun controlerende taak en als gekozen
volksvertegenwoordigers het contact met de inwoners echt kwijt geraakt?
Of gaan partijpolitieke belangen werkelijk boven de belangen van de burgers, de
inwoners van Veldhoven?
U begrijpt dat dit me raakte vooral omdat inwoners van Veldhoven spontaan de
eerder genoemde uitspraken deden.
Is dit het resultaat met wat men steeds bedoelt als het gaat om participatie en
betrokkenheid van de burger?
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Ik schrok ervan.
Voor mij reden te meer voor me om eens extra naar de stukken Omgevingsvisie
Gemeente Veldhoven te kijken.
Wat dan meteen opvalt in de Adviesnota onder het hoofdstuk KANTTEKENING en
RISICO'S is de opmerking:
"Opkomst en vertegenwoordiging bijeenkomsten kan beter. "
"Het bleek lastig om ook een brede groep (alle leeftijdscategorieën bijvoorbeeld)
enthousiast te krijgen".
Voor mij is dat geen wonder meer als je dat vergelijkt met de eerdere reacties en
kennelijk de ervaring van velen.
Daarna heb ik ook het stuk "Notitie Strategische Keuzes Omgevingsvisie Gemeente
Veldhoven" op deze punten nagelezen.
Gekeken hoe en op welke manier daarin aan participatie en betrokkenheid van de
burger op voorhand al aandacht wordt gegeven.
Wat schetst dan mijn verbazing dat ik in dit stuk en alléén op bladzijde 5 onderaan
en als enige keer lees en ik citeer:
"Dit om overlast voor de buurt te voorkomen"
Waarom alleen hier dit aangegeven. Deze zin zou in elk hoofdstuk van dit
document moeten voorkomen of tenminste er onmiddellijk aan toegevoegd moeten
worden.
Deze tekst zou zelfs groot aan de muur moeten hangen om u als college en als
gemeenteraad aan deze tekst te herinneren als er besluiten genomen moeten
worden.
U, met de ultieme zorg voor de buurt waar de mensen wonen en waar zich het
dagelijkse leven afspeelt.
Ook dé plek waar de politiek en de lokale politieke verantwoordelijkheden en
volksvertegenwoordiging elkaar heel
dicht en
intensief raken.
De buurt is ook de plaats waar uiteindelijk beoordeeld wordt en uitgesproken
hoe "GOED" u het doet en dat is niet in het gemeentehuis.
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In kwaliteitsland gebruikt men steeds drie stellingen:
-

Zeggen wat je doet, doen wat je zegt en toon dat aan.

Zeggen wat je doet, dat is deze visie. Een prachtig stuk proza met veel aannames,
veronderstellingen en plannen.
Terecht: het is een visie, een vooruitblik.
Maar doen wat je zegt is twee. Dat is een andere grote uitdaging.
Een als derde en laatste toon dat dan ook aan.
Dat is waar ik het college en de gemeenteraad aan houd en aan wíl houden.
Neem in de toekomst bij het tot stand komen van al deze mooie toekomstige
plannen de burgers echt serieus: laat ze echt meedenken en laat het niet bij loze
beloftes.
Dan kan ook inhoud gegeven worden aan de tekst die ik las en die u beslist zult
herkennen en die ik deels citeer:
Daar waar het stropt of het niet lukt, mag iedereen van ons helderheid en
transparantie verwachten. Een uitleg waarom de dingen lopen zoals ze lopen. We
hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar willen uiteindelijk allemaal
verder met Veldhoven! Dat vraagt om openheid, vertrouwen en respect.
De tekst eindigt: ...en zo te starten aan deze nieuwe raadsperiode voor een stabiel
en sterk Veldhoven.
Tenslotte en ter afsluiting.
Op bladzijde 3 bovenaan in de Notitie Strategische Keuzes wordt de term
"stoppende boeren". gebruikt. Ik heb er even over na moeten denken wat
"stoppende boeren" zijn.
Als u daarmee bedoelt "agrarische ondernemers die hun bedrijf beëindigen" dan
zou ik dat in de tekst aanpassen.
En dan meteen bij ieder hoofdstuk in hetzelfde document de tekst "Om overlast in
de buurt te voorkomen" toevoegen.
Op die manier kunt u daadwerkelijk gaan "doen" en inhoud gaan geven aan
participatie en betrokkenheid in het belang van ons allen in de gemeente
Veldhoven.
Ik blijf dit volgen.
Ik dank u voor de aandacht en wens u succes met uw verdere beraadslagingen.
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