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Geachte heer Jorritsma,

U heeft de gemeenteraad van Veldhoven de mogelijkheid gegeven om een zienswijze
te geven op het concept Werkprogramma 2022. Van deze gelegenheid willen wij graag
gebruik maken. In deze brief kunt u kennis nemen van onze reactie.
Het is alom bekend en gewaardeerd dat onze regio economisch bloeit. Hierop is onze
regionale strategie ook gericht. Graag zien wij als uitwerking van onze regionale
strategie dat groeiscenario’s worden onderzocht en uitgewerkt. Wat betekent het voor
de regio in brede zin als de groei in het huidige tempo doorzet. Of als de groei
verdubbelt of halveert. De keuzes die we als regio bij elk scenario kunnen maken,
hebben grote invloed op ons daily urban system en op de opgaven die we hebben.
In het werkprogramma komt Brede Welvaart regelmatig aan bod. Voor ons is nu niet
duidelijk welke plaats dit belangrijke onderwerp precies heeft binnen de regionale
samenwerking. Wij vragen u dan ook om met de triple helix partijen af te stemmen
aan welke tafel Brede Welvaart wordt belegd.
Binnen de opgave Doorontwikkelen van het mobiliteitssysteem binnen thema Mobiliteit
vragen wij om krachtig in te zetten op gedragsverandering in mobiliteit. Minder met
de auto, en meer met de fiets en openbaar vervoer. Dit draagt bij aan een duurzaam
mobiliteitssysteem. En aan een houdbaar mobiliteitssysteem als we kijken naar de
verstedelijkingsopgave.
Tot slot is in november het rekenkamerrapport naar SGE en MRE verschenen. Wij zien
graag dat de bevindingen uit dit rapport bespreekbaar worden gemaakt in het
bestuur. En dat deze bevindingen worden betrokken bij het opstellen van het
samenwerkingsakkoord 2023-2026.
Wij wensen u alle succes toe met de uitvoering van het werkprogramma in 2022.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marcel van
der Straten van het cluster Financien en Control. Stuur daarvoor een e-mail naar
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

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.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

Godfried Wasser
Griffier
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