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Veldhoven werkt op afspraak  

Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via   

www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen. 
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Beste heer Jorritsma, 

 

 

U heeft de gemeenteraad van Veldhoven uitgenodigd een reactie te geven op het 

concept ambitiedocument ‘Balans in groei vanuit economische kwaliteit’. Wij 
waarderen deze uitnodiging en geven u graag via deze brief onze reactie. 

 

Balans in groei is een mooie term. Het zou mooi zijn als de groei van de regio de 

komende periode gebalanceerd en evenwichtig verloopt. Of dit ook zo gaat uitkomen 

weet niemand. Als de groei veel harder gaat dan we nu weten, is een snelle reactie 

van de overheid noodzakelijk. Niet alleen om het bedrijfsleven te faciliteren, maar met 

name om adequaat te kunnen reageren op behoud en versterking van onze 

leefomgeving, ons daily urban system. In aanvulling op onze zienswijze op het 

Werkprogramma 2022, zien wij daarom graag dat in het Samenwerkingsakkoord 

2023-2026 uitgewerkte groeiscenario’s worden opgenomen. Met deze scenario’s 
kunnen we ons regionaal voorbereiden op de mogelijke groei of krimp waarmee we te 

maken gaan krijgen. Zodat we niet verrast worden en alvast keuzemogelijkheden 

beschikbaar hebben. 

 

In het ambitiedocument komt het begrip brede welvaart regelmatig aan de orde. Dit is  

belangrijk. En brede welvaart is ook een breed begrip. Daarom vinden we het 

belangrijk dat focus en concreetheid rondom dit begrip en rol van MRE hierbij wordt 

aangebracht in het Samenwerkingsakkoord 2023-2026. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marcel van 

der Straten van het cluster Financiën en Control. Stuur daarvoor een e-mail naar 

gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de raad van gemeente Veldhoven, 

 

 

 

Godfried Wasser 

Griffier 
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