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Impressie participatiebijeenkomst Woonvisie gemeente Veldhoven

Thema Wonen breed, 21 april 2022

De gemeente Veldhoven stelt een nieuwe Woonvisie op. Om de grote opgaven op het gebied van het wonen op 
te kunnen pakken, is goede en nauwe samenwerking met onze partners in het veld hard nodig. Daarom 
organiseerden we op 19 en 21 april twee bijeenkomsten met een brede vertegenwoordiging van partijen op het 
gebied van wonen en zorg in de gemeente Veldhoven:
^ op 19 april 2022 over het thema Wonen en zorg;
^ op 21 april 2022 over Wonen breed.
In dit verslag geven we op hoofdlijnen weer wat we hebben opgehaald tijdens de sessie op 21 april 2022. We 
gingen in gesprek met corporaties, ontwikkelaars, vertegenwoordigers van huurders en andere belangengroepen 
en andere woonprofessionals: een goed gesprek! We geven een impressie aan de hand van de volgende drieslag:
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Dromend over Veldhoven in 2035...

... zagen de aanwezigen dat mensen wonen in een 
'community', een leefgemeenschap (de wijk, de 
buurt, het dorp). De sociale cohesie is versterkt, we 
kennen elkaar. Er is een goede sociale structuur, 
met mogelijkheden voor ontmoeting (bijvoorbeeld 
gemeenschapshuizen) in elke wijk en medische zorg 
waar nodig.

Er is voldoende woonruimte voor elke doelgroep, 
gezond, betaalbaar en comfortabel wonen (voor 
jongeren, gezinnen en ouderen), waaronder 
voldoende sociale huurwoningen. Er is een grotere 
verscheidenheid in woningbouw, waaronder 
flexwoningen en kleinschalige woonvormen. En 
daarmee een grote verscheidenheid aan 
doelgroepen, gemengd in de wijken en dorpen. 
Mensen kunnen blijven wonen in eigen wijk en 
dorp, ook als verhuizing noodzakelijk is en 
afgestemd op ieders levensfase. Iedere inwoner is 
passend gehuisvest:

Sociaal passend

» in een goede, evenwichtige wijk

Fysiek passend

» hoeveel ruimte is nou echt nodig?

Mentaal passend

» faciliteiten voor wonen met zorg, hulp waar 
nodig, professioneel en onderling

Duurzaam passend

» geen energielasten, gezonde woning

'Samen' is een kernbegrip geworden. De 
samenwerking van gemeente-corporaties-markt is

sterk verbeterd, marktpartijen zijn 
medeverantwoordelijk gemaakt voor kwalitatief 
goede locatieontwikkeling. De bevolking 
(waaronder de jeugd) is goed en vroegtijdig 
betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. De lijnen 
tussen gemeente en inwoners zijn kort.

De bestaande leefomgeving is verbeterd, mobiliteit 
is vernieuwd en gemoderniseerd (van bezit naar 
gebruik, parkeernormen aangepast). De groei van 
ASML is gefaciliteerd, maar niet alleen in 
Veldhoven. De bestaande dorpse structuur en het 
karakter van de kerkdorpen zijn behouden, in 
deelgebieden is verdicht (bruisend centrum, De 
Run) om in de woningbehoefte te kunnen voorzien. 
Veldhoven is nog steeds een stad van dorpen.
De leefgemeenschappen zijn energieneutraal, er is 
sprake van een duurzame samenleving. De bouw is 
circulair en er worden geen fossiele brandstoffen 
meer gebruikt. Bij alle ontwikkelingen is rekening 
gehouden met voldoende groen (ook verticaal) en 
water, mede met het oog op de klimaatverandering 
en een gezonde leefomgeving.

Er zijn kansen, maar ook bedreigingen!
Om de droom waar te maken, moeten partijen 
gezamenlijk kansen pakken en bedreigingen te lijf 
gaan. En beiden zijn er, zo werd tijdens de 
bijeenkomst duidelijk.

Samenwerking en omdenken 
Door aanwezigen werd samenwerken als een 
belangrijke voorwaarde gezien. Publiek en privaat, 
met een goede, vroegtijdige betrokkenheid van de 
inwoners (burgerparticipatie). Maar wel onder regie 
van de gemeente.
De opgaven zijn groot, met elkaar moeten we 
omdenken om ze aan te kunnen. We moeten 
werken aan een gezamenlijke urgentie en 
bewustzijn van de problematiek waar we op het 
gebied van wonen en leefomgeving voor staan. 
Onder die druk wordt alles "vloeibaar": daardoor 
kunnen we komen tot vernieuwende oplossingen 
(niet alleen in de nieuwbouw). Het bedrijfsleven 
(waaronder ASML) zien we als partner om in goede 
samenwerking te werken aan de kwantitatieve en 
kwalitatieve opgaven.
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Kleiner, anders, flexibeler, nieuwbouw én 
transformatie
Er is behoefte aan meer kleinere woningen (onder 
andere voor senioren en starters), in combinatie 
met de juiste (deel-)faciliteiten in de nabijheid. 
Kansrijke ontwikkelingen om de opgaven aan te 
pakken zijn onder andere: standaardisatie van de 
woningbouw, conceptueel en modulair bouwen, 
tiny houses. En we moeten niet alleen denken aan 
nieuwbouw: transformatie van leegstaand vastgoed 
is een belangrijke kans. Meer flexibiliteit biedt 
kansen: we moeten slim omgaan met de 
beschikbare ruimte. We kunnen lege plekken 
benutten voor tijdelijk ruimtegebruik/woningen. 
We kunnen woningen splitsen, kamerbewoning 
mogelijk maken, friendscontracten toestaan, etc. 
We moeten durven om prioriteiten aan te geven in 
de eisen die we willen stellen.

Een sterk centrum
Hoogbouw en verstedelijking is o.a. een kans voor 
een aantrekkelijk, bruisend City Centrum met een 
verscheidenheid aan voorzieningen, maar ook op

andere locaties denkbaar. Maak een sterk stedelijk 
centrum, maar blijf ook hier werken aan 
verscheidenheid.

Gevarieerde wijken en dorpen 
Om de droom waar te maken willen we samen met 
onze partners werken aan goede 
leefgemeenschappen, gevarieerde wijken en 
dorpen, met respect voor de lokale identiteit. 
Begrippen als ontmoeten en levendigheid staan 
centraal. Verbeteren leefomgeving,
gemeenschappelijke plekken, voldoende 
verscheidenheid in en daardoor draagkracht bij de 
wijkbewoners

Maar er zijn ook bedreigingen...
Naast kansen werd tijdens de sessie met onze 
partners ook gekeken naar bedreigingen. Want die 
zijn er natuurlijk ook!
Er is sprake van tegengestelde belangen, de 
complexiteit is groot. Niet zelden is sprake van 
'nimby'1-gedrag. Dat vraagt een goede regie van de 
overheid. Maar de gemeente heeft niet overal 
invloed op: regie voeren kan, maar zij zal niet alles 
kunnen bepalen. Regelgeving moet goed op elkaar 
afgestemd zijn. En tegelijkertijd wordt er de nodige 
slagvaardigheid in besluitvorming verwacht. Dat 
laat volgens een aantal partijen nog wel eens te 
wensen over.

De uitdagingen op het gebied van de woningmarkt 
houden zich niet aan de gemeentegrenzen. We 
hebben met het lokale en regionale schaalniveau te 
maken en dat is complex: wie is aan zet?
De aantallen woningen die gebouwd moeten 
worden, kunnen het woongenot in de wijken en 
dorpen mogelijk in gevaar brengen. Er is mogelijk 
onvoldoende ruimte, en -alleen- hoogbouw is niet 
dé oplossing. Bovendien bestaat de vrees dat de 
sociale cohesie verder onder druk komt te staan. 
ASML is een belangrijke speler in de Veldhovense 
samenleving, maar aanwezigen zien een verdringing 
van lokaal woningzoekenden door buitenlandse 
werknemers.
Op dit moment is in meerdere opzichten sprake van 
een crisisachtige situatie:

1 Not In My BackYard: term om aan te duiden dat 
mensen de ontwikkelingen niet in de eigen 
achtertuin/buurt willen hebben.
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^ er zijn tekorten aan grondstoffen en 
bouwmaterialen;

^ er zijn personeelstekorten in verschillende 
sectoren van de samenleving (overheid, bouw, 
zorg);

• er is sprake van forse inflatie, sterk gestegen 
energieprijzen en een sterk gestegen 
prijsniveau van koopwoningen;

• de bouwkosten van nieuwbouwwoningen zijn 
eveneens sterk gestegen.

Voor welke opgaven staan we dan met elkaar?
De aanwezige vertegenwoordigers van onze 
partners zagen al met al de volgende opgaven voor 
zich.

Beschikbaar en betaalbaar
Iedereen moet een passend dak boven het hoofd 
hebben: betaalbaarheid en beschikbaarheid van 
goede (eventueel tijdelijke) huisvesting is op dit 
moment de belangrijkste opgave. Een kritische 
overweging van de kwantitatieve opgave is daar wel 
een belangrijk onderdeel van. Wat is écht haalbaar? 
Beschikbare locaties moeten zo goed mogelijk 
benut worden, met aandacht voor kwaliteit, 
duurzaamheid en identiteit van de wijken en 
dorpen. Verdichting en hoogbouw is wellicht niet de 
enige oplossing, het beschikbaar hebben van goede 
en voldoende locaties is cruciaal: waar gaan we 
bouwen?
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Wijk- en buurtgericht
In de wijken en dorpen moet samen met de 
partners en inwoners gewerkt worden aan een 
passend woonaanbod op wijkniveau: 
gedifferentieerd, een mix van woningtypen en 
doelgroepen, betaalbaar, duurzaam en 
toekomstbestendig. We willen werken aan 
levendige leefgemeenschappen: gevarieerd, met 
een menselijke maat. Ook transformatie en 
benutten van leegstand is daar onderdeel van. Bij 
verdichting is behoud of versterken van de kwaliteit 
van woonomgeving en woonmilieus belangrijk. Hoe 
verhoudt de verdichting zich tot de identiteit van de 
plek? Hoe maken we aantrekkelijke buitenruimtes? 
Hoe zorgen we voor levendigheid in de wijken? Hoe 
brengen we huidige en nieuwe inwoners in contact? 
Op deze vragen moeten we als partners samen een 
antwoord vinden.
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Integrale aanpak
Naast woningbouw liggen er ook andere grote 
opgaven, zoals met betrekking tot de 
energietransitie en klimaatadaptatie: we moeten
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goed in gesprek zijn met de partners om het 
haalbaar te maken, en durven prioriteren waar 
mogelijk en noodzakelijk. Ook variatie in 
mobiliteitsvormen en een goede bereikbaarheid 
zijn randvoorwaarden kunnen voor een 
aantrekkelijke, passende leefomgeving.

De gemeente moet hierbij de regie pakken: proces 
organiseren, publiek/privaat samenwerken, 
heldere kaders stellen, gezamenlijke doelen 
bepalen, zo vroeg mogelijk, gewogen belangen.

Slagvaardig
Naast de samenwerking blijft van belang dat we 
snel, slagvaardig én flexibel opereren. Regels en 
kaders stellen is nodig om goede regie te kunnen 
voeren, maar ze moeten scherp genoeg zijn om 
goed te kunnen sturen en niet té gedetailleerd zijn, 
vanwege het risico dat voortgang in het geding 
komt (een goede balans). Daarbij moeten we de 
mogelijkheden benutten om sneller te bouwen en 
kosten te besparen (innovatie).

Samenwerking
Bij al die opgaven is een goede participatie en 
samenwerking met onze partners, verenigingen, 
inwoners, bedrijven, corporaties en marktpartijen 
cruciaal. Er is massa en samenwerking nodig om iets 
van de grond te krijgen.
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