
23 maart 2023, Veldhoven

Betreft: Woonvisie, Goed wonen in een groeiend Veldhoven ä Participatie onder de Omgevingswet

Geachte Gemeenteraad van de gemeente Veldhoven,

Middels dit schrijven wil ik u oproepen om in ons gezamenlijk belang hier lokaal meer de regie te nemen 
als het gaat over leefbaarheid bij inbreidingen (| participatie om leefbaarheid te borgen bij ruimtelijke 
initiatieven). Vele inwoners van de gemeente Veldhoven zijn voor het behoud van het groen in het 
buitengebied en ook voor inbreidingen om de broodnodige extra (betaalbare) woningen te realiseren, 
voor jong en oud, zowel huur als koop. Maar in lijn met onder andere de Inbreidingsvisie, beleid 
inbreidingslocaties Veldhoven1 uit 2016 hoort daarbij de leefbaarheid voor omwonenden en toekomstige 
bewoners leidend te zijn.

Onder leiding van voormalig VVD wethouder Ad van den Oever moesten we onder het motto ''loslaten" 
"samen ruimte maken" (...). De verhuizing van de muziekschool naar het gemeentehuis ging niet door en 
toen moesten in het geheim gedurende het spel de kaders worden bijgesteld om de woontoren aan de 
Bossebaan | Burgemeester van Hoofflaan mogelijk te maken, waarbij groen een sluitstuk is geworden.

Samenspraak | participatie bij ruimtelijke initiatieven was hier in Veldhoven het hoofdthema van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022, maar hoeveel hebben we nu geleerd? Zonder evaluatie 
van de Inbreidingsvisie1 en zonder evaluatie van de Woningbouwversnelling2 liggen hier voor ons de 
Woonvisie, 'Goed wonen in een groeiend Veldhoven'4 en (de kaders voor) Participatie onder de 
Omgevingswet5 (ter vervanging van de Tijdelijke kaders participatie bij ruimtelijke initiatieven3).

In de 55 pagina's van de Woonvisie4 zien we een foto van ASML, strategisch genomen vanuit een weiland 
aan de andere kant van de A67. Het is duidelijk dat ASML de komende tijd zal blijven groeien en dat 
bereikbaarheid belangrijk is voor ASML, maar het is totaal onduidelijk hoe Veldhoven zal groeien en hoe 
daarbij leefbaarheid leidend zal zijn (zie tabel met tegenstellingen op pagina 2).

De conclusie was dat de tijdelijke kaders goed werkbaar bleken voor alle partijen (?!?!?!), maar 
dat op een aantal elementen verduidelijking en aanvulling noodzakelijk was.5

Mijn vragen aan u: Welke opdracht heeft het College van de Raad gehad om tot deze Woonvisie4 te 
komen? En hoe staat bij de kaders voor Participatie5 de burger vanaf het begin centraal bij alle 
bouwplannen in onze gemeente (om te borgen dat leefbaarheid leidend is bij inbreidingen, in plaats van 
het (financiële) belang van de ontwikkelaars)? Of waait er ondanks alles nog steeds precies dezelfde wind 
op het gemeentehuis van de gemeente Veldhoven (net zoals in Den Haag (en de provincies)).

Met vriendelijke groet,

Joep Roijers

Begijnstraat 40 
5503 XX Veldhoven
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Tabel met tegenstellingen:

Theorie
^ Passend in de omgeving;

Passende groen invulling; 
Leefbaarheid leidend;

^ Integratie van de muziekschool 
(inclusief fietsenstalling en 
uitbreiding van de foyer);

^ Slimme I duurzame mobiliteit om 
de parkeernorm te verlagen en 
doorgaand autoverkeer te weren;

^ De ontwikkelaar is 
verantwoordelijk voor participatie 
(inclusief de kosten en het risico);

Praktijk
^ Studies om de zorgen van burgers weg te nemen, maar geen 

enkel wettelijk recht; Teveel parkeren op het maaiveld om 
het groene karakter te behouden; Er is voldoende 
parkeergelegenheid, het plan voldoet aan de parkeernorm;

^ De muziekschool is geen onderdeel van het plan;
De gemeente en de muziekschool zoeken samen naar een 
passende locatie;

^ Schets van de herinrichting van de Burgemeester van 
Hoofflaan kan niet worden gedeeld;
Er zijn geen andere stukken gevonden (waaronder de 
verbinding van de HOV4 met het CityCentrum);

^ Het proces is ordentelijk verlopen; Afhandeling van klachten 
door beklaagde zelf; Hogere kosten (Woningbouw 
Bossebaan (120.000,- Euro nadeel));

Referenties:

1. Inbreidingsvisie, beleid inbreidingslocaties Veldhoven
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/17-wk5-Informatienota-Inbreidingsvisie-beleid-inbreidingslocaties-Veldhoven.pdf

2. Aanpak Woningbouwversnelling
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Beeldvormend/2021/09-maart/19:30/Aanpak-WBV-20191203.pdf

3. Tijdelijke kaders participatie bij ruimtelijke initiatieven
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Notitie-tiideliike-kaders-participatie-ruimteliike-initiatieven-vastgestelde-versie.pdf

4. Woon(zorg)visie 2023-2027 'Goed wonen in een groeiend Veldhoven'
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Biilage-Woon-zorg-visie-2023-2027.pdf

5. Participatie onder de Omgevingswet
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/Participatie-onder-de-Omgevingswet-1.pdf

Uitvoerende
macht Rechtelijke

macht

Burgers

WD/GBV

D661 CDA 
7 GL PvdA

centraal

Gemeenteraad, Neem in ons gezamenlijk belang hier lokaal de regie!!!

Zienswijzen 7 Spreekrecht 7 Bezwaren
Beroep (Raad van State 7 Rechtbank)
Klacht (Nationale Ombudsman)

Samen ruimte maken en loslaten
Bijstellen kaders tijdens het plan
Bossebaan KFC 7 Domino's

* Woonvisie, goed wonen in een
groeiend Veldhoven

* Participatie, onder de Omgevingswet
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