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Wij krijgen controles die alleen maar op deze schaal op het park plaats vmde .
Waarom niet in de gehele gemeente ook in reguliere woningen.
Heb je wel een brandmelder?

ď|e door diverse oorzaken genoodzaakt waren om
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daar gewoond te hebben wil de gemeente dit weer van ons afpakken.

wordt dit weer afgestraft. Wat is dit voor een werkwijze?
Ikzelf heb voor ik het chalet kocht “^ntľm" dľtdfgeme^ daar niet
ik het chalet moest

SL

ĩSŠSïff"ik niet kan?büiven wonen hier is de hypotheek niet
meer aftrekbaar. Hierdoor krijg ik extra kosten en waarvoor^
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de gemeente zou mij helpen met he
niet voordat ik het chalet kocht, toen kreeg k te horen

bewoning niet is toegestaan,
w— nu P.,b En
ingeschreven moest zijn.
hypotheek va„ een

de gemeente en dan kon ik er gewoon blijven zitten.
omdat het recreatiepark niet aantrekkelijk en
mensen permanent wonen? Hoeveel camping zjŗ^ seizoeri^e
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dan alles binnen handbereik hebben.
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moeten die dan nu heen? Krijgen zij dan zo’n
Indien de mensen nu moeten vertrekken waar worden? Is dit de oplossing voor het woning te kort.
container die nu overal in veldhoven geplaatst

Minister Ollongren schrijft in een brief aan de kamer dat gemeenten ook eens kunnen kijken oí
recreatiewoningen niet ingezet kunnen worden om het woning te kort weg te werken. Dit kan
gedaan worden door permanente bewoning toe te staan.
Dit kan allemaal mogelijk gemaakt worden door U.
U kunt een bestemmingsplan aanpassen.
De regering heeft de gemeenten de regie gegeven hierover.
U als gemeente heeft ook een zorgplicht tav van de bewoners van de gemeente.
Wij zijn geen criminelen. Doordat wij illegaal een recreatiewoning bewonen maakt ons geen
crimineel. Dit is uit noodzaak geboren, gewoon omdat wij net als iedereen ook een dak boven ons
hoofd willen hebben. Dat is toch iets waar iedereen recht op zou mogen hebben.

Mijn dank voor uw aandacht.

Veldhoven: 17-12-2019.
Goedeavond dames I heren
Dank įe voor de spreektijd. Ik ben Ellie Leijten,
Moeder van Ton Leijten, hij verblijft op chaletpark Molenvelden.
Graag dien ik een verzoek in tot permanent verblijf op chaletpark (witte dorp
met rode daken), onze zoon verblijft bijna 16 jaar op dit P**,
Onze ervaring is dat het een zeer rustig en vredig stukje Veldhoven is.
Bľwon"rĩ z|i eigenaar van zowel het chalet als de grond. Zij betalen onroerend
HefveÏS ons dat er zoveel consternatie is over het verblijfvandezemensen.
Dat jullie permanente bewoning niet meer toestaan is onbegrijpelijk. T,Jde '^e
bewoning werkt criminaliteit in de hand., en waar verblijven de eigenaars mdien
ze wegmoeten? Waarom moeten zij hun chalet leeg laten staan? Ervaring is dat
verhuren verloedering is van de woning.
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De mensen onderling hebben een zeer goede sociale controle, een wijk zonder
De0zbelemeensen zitten nu gevangen in een probleem. Verkoop is ónmogelijk omdat
banken geen hypotheek verstrekken zolang er geen permanente bewoning word
AlïdSľchalets doorverkocht kunnen worden, blijft het voor iedereen
controleerbaar door inschrijving bij de gemeente.
Naast een hypotheek op het chalet kun je geen huur betalen voor een andere
woning indien de gemeente deze toewijst, Veldhoven heeft een groot gebrek aan
FmaňdeeTdus een groot probleem. Daar er veel is geïnvesteerd in een mooie en
verzorgde wijk, zonder kosten van de gemeente verzoek Ik u goed
na te denken over de consequentie die de bewoners zullen gaan ondervinden.
Criminaliteit is uitstekend voor tijdelijke bewoners. Een schuiladres,
wietkwekeriįen, en ontduiken van de radar.
Een eventuele gedwongen verhuizing vanuit het chalet naar een huurwon g,
zou een enorme impact hebben op het welbevinden van de bewoners. Tevens
het financieel voor de meeste niet haalbaar.
Voorbeeld: onze zoon heeft een Wajong uitkering, per maand 6 905.00.
Gezien zijn gezondheid is het nagenoeg onmogelijk om elders een wonmg
vinden die voor hem geschikt is.en met hem vele bewoners^
Ook wil ik de gemeente vragen de correspondentie met de bewoners op
vriendelijker te maken. Wij zijn erg geschrokken van de hardheid van uw
schrijven. Het artikel in de krant was erg verontrustend voor de bewoners. On e
zoon heeft dagen zeer veel pijn gehad van de schok. Wat is daarvan uw
Graagdoe ik nogmaals het verzoek om chaletpark Molenvelden gelijk te stellen
met alle woningen in Veldhoven. Zodat de toekomst er voor iedereen positief
uitziet. Ook een stukje woningnood is dan opgelost.
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de brief die we kregen was niet rechtstreeks van de gemeente maar van de camping,
en ook nog net voor de feestdagen
we wisten dat we op de camping niet permanent mochten wonen.ook de camping wist dat.
maar de in die tijd van meer als 40 jaar heeft geen een burgemeester actie onder nomen van de
gemeente veldhoven
de gemeente heeft het wel gecreeerd om daar te wonen om het meer als 40 jaar te gedogen .
we zijn er gaan wonen van wegen gezondheid redenen
we hebben een gesprek gehad bij de gemeente veldhoven, daar werd gezegd
er zijn huizen genoeg om te huren . er zijn geen alternatieven voor ons.
zeggen ze ook nog je kunt je chalet dan verhuren en van die huur de huur van de woning
betalen dat is toch lood om oud ijzer.
dat gesprek heb ik op genomen zo dat ze niet kunnen zeggen dat het niet waar is.
er zijn40 persoonlijke gesprekken met de bewoners geweest.
hoe komen jullie aan een goed beeld als er geen notities gemaakt zijn.
hoe is die beoordeling tot stand gekomen.
waarom zijn er een paar mensen met woon vergunning en wij niet.
dit voelt voor ons als dicriminatie

.bekijk de krant van 29 oktober 2019 woningen te kort.
en lees de bedreigingen van 6 dec wat hr Delhez in de krant heeft laten zetten,
boetes van 25,000 euro tot 90,000 euro
dat slaat nergens op
en waar gaat dat geld van de boete heen als het zover komt voor wie is dat?
leef je zelf eens in onze situatie in,al ons geld 170,000 euro in een chalet en de grond gestoken
om daar rustig oud te mogen worden, laat ons allemaal hier zitten en nog genieten van ons leven
zo lang we er nog zijn op deze leeftijd,
we hebben sociale controle voor elkaar,
we doen mantelzorg voor elkaar.
en na dat we geleefd hebben laat het recreatie chalets zijn.
verkopen kan je het niet meer zoals het er nu voorstaat
waar zijn jullie mee bezig.
maar laat ons nu mee rust.

