Beste burgemeester en Gemeenteraad
Ik lees deze brief voor van een mede parkbewoner met een complexe PTSS en een blokkade
op haar stem heeft, en daardoor hier niet kan spreken.
Als eerste wil ik graag reageren op de argumenten in de mail van 4 dec. J.l. waarom
permanente bewoning niet geschikt zou zijn in het bericht van het E.D.
1) Niet geschikt voor mensen die hulp nodig hebben. Ik ben een levend voorbeeld van
het tegendeel. Sinds ik daar woon ben is mijn leven met 2000Zo verandert en dat komt
door de sociale omgeving die je nergens vind in Veldhoven.
2) Recreëren is wel degelijk mogelijk op het park
3) Brandveiligheid, ik snap het verschil niet i.v.m. brandveiligheid of je er nu 6 maanden
woont of permanent. Waarom het op andere parken wel kan I mag?
4) Adres fraude: Jullie hebben iedereen gedwongen zich op de molenvelden(banstraat
25) in te schrijven, n ander adres opgeven zou dat juist fraude in de hand werkt,
waar niemand zit te wachten.
5) In het E.D. staat dat er in "principe" niet gewoond mag worden, schrijnende gevallen
zullen uitgezonderd worden. Wat betekend" in Principe" in deze zin als deze +A 90
huishoudens weg moeten heeft de gemeente ineens 90 schrijnende gevallen want
die kunnen geen kant op.
Vragen en opmerkingen n a v de mail en E.D.
Wat is het verschil tussen brandveiligheid tussen 6 maanden verblijven of langer?
Wat zijn schrijnende GEVALLEN? In mijn ogen zijn de 90 huishoudens SCHRIJNENDE gevallen
als ze weg moeten
Wat is belang voor Veldhoven?
Er is grote woningnood, Waar moeten we naar toe?
Wat betekend de zin "in Principe" wonen is niet toegestaan?
Recreëren op de Molenvelden is wel mogelijk, staat bijna nooit vol
Heeft de burgemeester ook aan het GEVOEL van de mensen gedacht?
Fraude met adressen word zo in de hand gewerkt, weten jullie dan ook nog waar iedereen
woont?
Tot Slot:
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Ik denk da de gemeente een voorbeeld mag nemen aan het Part De Molenvelden? Het is
een schoon park met vele bewoners die rustig hun oude dag willen slijten, op elkaar passen,
niemand kwaad doen en zelfs onbewust meehelpen om de woningnood in te dammen.
Vraag me af wat het belang van de gemeente is om hier 90 huishoudens kapotte maken. Of
de burgemeester en wethouders enig idee hebben hoeveel mensen (waaronder ikzelf) niet
meer kunnen slapen en medicijnen moeten slikken en verhogen om rustig te blijven sinds dit
speelt.
Achter elke voordeur van n chalet wonen mensen met n gevoel en op dit moment met heel
veel verdriet, ik mis in dit geheel n stuk menselijkheid vanuit de gemeente Veldhoven
IK WENS U EN DE GEMEENTERAAD OOK FIJNE FEESTDAGEN.

Geachte raadsleden,
Graag wil ik in het kort samenvatten hoe ik op de molenvelden terecht ben gekomen.
Vorig jaar 31 dec. Is mijn man overleden. Wij waren woonachtig in het huis van zijn moeder.
Na het wegbrengen van mijn echtgenoot werd ik een dag later gesommeerd het huis per
direct te verlaten omdat ik pas 3 jaar ingeschreven sta bij het woningbureau en maak ik nog
geen kans op een woning. Bij mijn kinderen kan ik door verschillende omstandigheden niet
terecht en met mijn familie heb ik geen contact meer. Ik heb toen in paniek n chalet gekocht
van mijn laatste geld op de molenvelden. Hier hoopte ik mijn verdriet een plekje te geven
maar jammer genoeg mag dit niet zo zijn. Langzaam verander ik in een tijdbom ik weet me
geen raad meer. Wat moet ik nu doen? Ik wil daarom ook vagen om mij de tijd te geven om
mijn rouwproces in te gaan en goed af te ronden. Intussen wil ik er alles aan doen om een
fijne woonplek voor mijzelf te zoeken maar het allerliefste wil ik hier blijven. Hier heb ik voor
het eerst in mijn leven lieve mensen leren kennen die voor mij klaar staan en mij helpen
zover dat in hun vermogen ligt. Financieel kan ik mij geen twee woningen veroorloven.

Marjan Rijlaarsdam

Lİ

N schrijven van een medebewoner:
Wij worden gesommeerd om binnen een aantal maanden ervoor te zorgen dat wij niet meer
wonen op de molenvelden. De woningnood is groot dat er nauwelijks evenredige woningen
te verkrijgen zijn i.v.m. lange wachttijden. Dit was eigenlijk de reden om te gaan wonen op
de molenvelden. Eerst hebben we een huurchalet genomen en die Werd verkocht en
moesten er weer uit, Na informatie ingewonnen te hebben bij de gemeente Veldhoven waar
we te horen kregen dat het gedoogd werd om daar te wonen hebben we besloten om n
chalet en de grond te kopen. Dit was de oplossing op ons pad waar we nu met veel plezier
wonen. Doordat we overwaarde hadden van ons verkochte huis met een hypotheek erbij
konden we dit doen. Gelijkvloers wonen heeft voor ons meerwaarde gezien mijn man COPD
heeft en in deze prijsklassen geen ander alternatief voorhanden was.
Nu word radicaal het gedoogbeleid geschrapt en moeten wij het veld ruimen met alle
gevolgen van dien:
-

Geen passende vervangende woonruimte
Moeilijk te verkopen object

-

Waarde verlies van ons chalet

-

Vanwege de leeftijd geen mogelijkheid meer voor een nieuwe hypotheek

-

Geen hulp wat wij dan op z'n minst zouden willen krijgen van de gemeente
Veldhoven.

Verder wil ik nog kwijt dat wij in ons persoonlijk gesprek die we hebben gehad met de
gemeente te horen hebben gekregen dat we ons geen zorgen hoefde te maken qua
ontruiming en dwangsommen. Dat was een hele opluchting voor ons.
In plaats daarvan Kwam de gemeente met een brute inval, een dreigende mail en een
kranten art die er niet om loog.
We voelen ons als criminelen behandeld terwijl wij gewoon willen meedenken en
meewerken aan een zo'n goed mogelijke passende oplossing voor iedereen

Beste raadsleden
Hier in het kort het relaas van mij en mijn vrouw.
4 jaar terug kon onze dochter met n kind geen huurwoning krijgen en kopen was vaak te
duur. Wij zelf wilde graag gelijkvloers gaan wonen en via een kennis hoorde van "De
Molenvelden". Het leek ons een goed alternatief om onze woning Aan onze dochter te
verkopen voor n markt conforme prijs wel aan de onderkant van de marktprijs zodat het
voor haar haalbaar was. Wij zouden dan naar een chalet op de molenvelden gaan. Hierop
hebben we Natuurlijk vooraf contact gezocht met de gemeente Veldhoven met het verhaal
mogen wij op de molenvelden wonen? en kunnen we ons inschrijven in de gemeente
Veldhoven. Het antwoord van mevr. V Gestel was letterlijk : geen probleem mits dit ons
hoofdverblijf zou worden en n brievenbus en n bewijs van de koopkavel hadden. Op dit
advies zijn wij tot de koop over gegaan en het gevraagde afgegeven en ons ingeschreven.
Waarop we een hand kregen en van harte verwelkomd werden in de gemeente Veldhoven.
Vervolgens hebben we nog n brief ontvangen waarin bevestigd word dat wij op verzoek van
de gemeente Veldhoven hebben ingeschreven op Banstraat 25 S17. Dat laatste gaat ons aan
het hart dat wij uit de krant moeten vernemen dat wij uiterlijk 1 september 2020 ons chalet
moeten verlaten. Het getuigd van weinig respect voor ons. Het zou meer dan normaal zijn
dat wij eerst zouden worden geïnformeerd.
Nogmaals danken wij de Gemeente Veldhoven dat wij 4 jaar geleden zo goed zijn
geïnformeerd.
Fam. V. Loon. Banstraat 25 Perceel S17.

Goedenavond beste aanwezigen
Mijn naam is Arijan Visser en woon sinds 2004 op De moienvelden. Ik ben na mijn scheiding op zoek
gegaan naar een geschikte woning en heb voor een chalet gekozen vanwege het wonen in de natuur
en rust maar ook voor de vrijheid die je hebt wat je op een appartement niet hebt, woning was te
groot voor mijzelf. Ik reed in die tijd ook motor en die moest ik ook kunnen stallen. Om een chalet te
kopen heb ik een hypotheek genomen en in 2010 heb ik ook de grond moeten kopen. Voor mij is het
geen optie om nog iets anders bij te huren omdat het nu niet meer gedoogd wordt na 15 jaar.
In al die járen dat ik er nu woon heb ik het altijd geweldig naar mijn zin gehad, een mooie
vriendschap en fijne vriendenkring opgebouwd. Als er iets is staan we altijd klaar voor elkaar, lief en
leed wordt gedeeld met elkaar.
Nu worden we anno 2019, gezien nette belastingbetaler als criminelen die illegaal aan het wonen
zijn. De gemeente vraagt zelf een half jaar gelden om je netjes in te schrijven op de Banstraat, nu
moeten wij eraf en je elders inschrijven en gaan wonen. Is dat de logica van een gemeentelijk
bestuur?
Ze hebben het ook nog over veiligheid voor kinderen, lachwekkend, hier wordt stapvoets gereden, in
een woonwijk met 30 km zone wordt er 50 km of harder gereden.
Ook zouden onze chalets niet aan de eisen voldoen als het gaat om brandveiligheid, ik heb een
brandblusser, rookmelders aangesloten op 220 volt * batterij C02 melders. Vraag me af of dat ook in
een woonhuis zit.
Tot Slot is er al een groot tekort aan woonruimte en laat ons lekker in ons veilige en vertrouwde
woonomgeving wonen. Nederland wil toch dat de Nederlander zich thuis voelt in Nederland. Het
maakt dan niet uit hoe je woont en waar je woont.

Nog een fijne avond allemaal.

Ik wil u mijn ervaring vertellen als een van de bewoners van de Molenvelden.

Omdat er nu wordt beweerd dat wij konden weten dat permanent wonen niet
zou worden toegestaan'.
Dit is namelijk pertinent onwaar omdat er steeds signalen zijn geweest die het
tegendeel mogelijk maakte.
Ik ben een gast van het eerste uur en heb alle ontwikkelingen op dit park
meegemaakt, vanaf 1990 van seisoen-kamperen naar het overwinteren in
caravans, en daarna naar vaste bewoning in winterharde chalets
Dit gebeurde overal in Nederland en momenteel zijn er al volgens schattingen
100.000 bewoond.
Dit loste voor vele bewoners hun woonprobleem op omdat de huur en
koopmarkt niet in staat is om voldoende aanbod te bieden.
Vanaf 2000 werd er naast de camping een woondorp gecreëerd en later in
2007 hebben de meeste bewoners hun kavel gekocht in de veronderstelling dat
ze er permanent konden verblijven, er waren immers signalen dat dit landelijk
zou worden goedgekeurd. En er was toen al een gedoogsituatie.
Vanaf 2007 is de organisatie ook de camping gaan herstructureren en werden
de caravans vervangen door hoogwaardige winterharde chalets op koopkavels.
En men nu op ons park rondkijkt kan men vaststellen dat de aangevoerde
argumenten in de beslissingsbrief niet van toepassing zijn.
Ons park is aantrekkelijk is wel degelijk een gezonde omgeving voor mensen
die hulp en zorg nodig hebben, er is veel sociale controle en hulp, allen zijn
gelijkvloers en gemakkelijk te betreden.
De brandveiligheid is gewaarborgd door regelmatige controle en
brandblusattributen.
En voor zover wij weten is de criminaliteit niet meer of minder als in een
andere woonomgeving.
Ook hebben we gezien dat andere gemeenten en parken aanpassingen zijn
gemaakt waardoor deze bewoners er wel kunnen blijven wonen.
De chalets konden worden gekocht als hoofdwoning en men kreeg volledige
medewerking van de banken.

Jac Sweegersl7-12-2019Tekst raadsvergadering

Dit staafde onze verwachting dat het wel goed zou komen, ook omdat er vanaf
2016 geen voorwaarden meer waren bij de inschrijving BPR.
Wij zijn van menig dat wij een goede oplossing hebben gevonden voor de
huidige woonproblemen , en verzoeken met klem om het besluit terug te
draaien, of een andere oplossing te bieden. Mede omdat binnen de gestelde
termijn het niet mogelijk is om een vervangende woning te vinden.
Jac Sweegers
17-12-2019

Jac Sweegersl7-12-2019Tekst raadsvergadering
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Wij wonen nu ruim 2 jaar op De Molenvelden, voordat we tot deze beslissing zijn
gekomen heb ik tel. Contact gelegd met de gemeente met de vraag: We willen een
chalet kopen op de molenvelden mogen we daar permanent wonen, na overleg met
n collega kreeg ik de vraag of we de grond ook hadden gekocht, ik zei ja. dan is het
geen enkel probleem als u daar permanent gaat wonen. Nu blijkt maar weer dat je
altijd en schríftelijke bevestiging moet vragen, ergens van de zotte datje zelfs
ambtenaren moet wantrouwen op hun antwoorden .
In maart na de controle hebben div mensen nog een gesprek gehad met n
handhaver die nog bezoekjes aan het afleggen was in de avonduren. We hebben
een open gesprek gehad . Heb hem gevraagd; wat is hier eigenlijk de bedoeling van
deze controle? Helemaal niets bijzonders, we willen graag weten wie hier woont, of
er criminele activiteiten plaatsvinden, dealers zitten en of er uitkeringsfraudeurs hier
aanwezig zijn maar verder helemaal niets om je zorgen te maken. We waren gerust
gesteld totdat de brief binnenkwam. Dit zijn 2 zaken Waar we achteraf zijn
voorgelogen door ambtenaren. Kortom de beneden laag weet niet precies wat de
regels zijn en dat de bovenlaag onvoldoende I niet de onderlaag informeert over hoe
en wat het gesteld is met regels en wetten
Nu lees ik overal in de media dat het niet alleen de gemeente Veldhoven maar een
landelijk probleem is dat er op recreatieparken permanent gewoond wordt. Er gaat
veel gemeenschapsgeld op aan allerlei procedures, rechtszaken e.d. op om helder te
krijgen wie er gelijk krijgt. Ik begrijp dat er duidelijkheid moet komen ook om de rust
op de molenvelden weder te laten keren.
Mensen die geen nachtrust meer hebben, letterlijk last hebben van
gezondheidsklachten, onrust onder de bewoners, gedachten over wat gaat er
gebeuren en hoe is de toekomst. Vele mensen zien hun droom in rook opgaan.
Waarom heeft de gemeente verzuimd om te handhaven?
Waarom heeft de gemeente ons ingeschreven terwijl ze wisten dat permanent
bewonen niet mocht. Ik zou alle leden van B&W en raadsleden willen vragen om
vanavond thuis voor n spiegel te gaan staan en aan de man I vrouw die ze daar zien
te vragen:
- Hoe heeft het zover kunnen komen?
- Wat hebben we als gemeente verzuimd en zijn daardoor deze mensen de dupe
van geworden?
-

Ik ben van mening dat als een ieder een eerlijk antwoord geeft op bovenstaande
vragen er maar 1 antwoord kan zijn:

Deze mensen verdienen dit niet en we komen met een oplossing dat permanent
wonen wel is toegestaan.
Als we het hebben over het wonen op de molenvelden het volgende:
- Mensen wonen en voelen zich veilig
- sociale controle op het park is zeer groot
J^nderen spelen buiten en hebben plezier en voelen zich veilig.
- waar kun je de deuren nog open laten als je effe weg bent

to

-je kent je buren en weten als er problemen zijn en helpt ze waar nodig.
- ik zal best nog meer kunnen zeggen maar moet aan de tijd denken.
- we hebben een mooi park, geen criminaliteit, gezonde woon omgeving.
Waarom heeft de gemeente verzuimd om te handhaven?
Verder is er een persoonlijke brief geschreven aan de burgervader, tot op heden
hebben we nooit iets mogen vernemen van hem. Wel heb ik, na zelf gebeld te
hebben, van een ambtenaar vernomen dat de burgemeester bij hem is geweest met
de opmerking “wat moet ik met deze brief. Het zou op zijn plaats zijn geweest als de
burgemeester n brielje had gestuurd en zo laten zien dat hij een burgervader is. Ik
zeg zo jammer echt n gemiste kans
Daarom wil ik u vragen om geen overhaaste beslissingen te nemen en te kijken hoe
er landelijk en collega gemeentes hiermee omgaan en besluiten worden genomen
wat betreft dit onderwerp. Denk aan bv sterfhuisconstructie, gedoogbeleid,
aanpassing bestemmingsplan zoals collega gemeentes ook al hebben gedaan.
Nogmaals bedankt voor de tijd en hoop dat jullie het huidige standpunt herzien en
een wijs besluit nemen.

