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Laat bedrijven betalen voor hun bereikbaarheid
* Zet de fiets op #1 en openbaar vervoer op #2 (s minder auto's 81 meer groen)

* Laat ontwikkelaars betalen voor participatie bij bouwplannen
* Maak leefbaarheid leidend bij inbreidingen ^ meer groen 81 niet onnodig hoog)



Laat bedrijven betalen voor hun bereikbaarheid
Zet de fiets op #1 en openbaar vervoer op #2 (s minder auto's St meer groen)

asiBProgramma 3 | Economieeer, vervoer én waters!

Bereikbaarheid
* Uitgaven: +37.6% (+7.53% per jaar)

(van 5.858.000 Euro in 2021 naar 8.063.000 Euro in 2026 
Uitgaven in 2023 zijn begroot op 156.76 Euro per inwoner)

* Inkomsten:-24.9% (-4.9794 per jaar)
(van 579.000 Euro in 2021 naar 435.000 Euro in 2026)

* Saldo 2022-2026: -40.146.000 Euro
(Saldo is -6.691.000 Euro per jaar, Saldo in 2026 is -44.5*24 
ten opzichten van saldo in 2021, -S.90% per jaar)

Bedrijvigheid
* Saldo 2022-2026: -9.243.000 Euro

(Saldo is -1.848.600 Euro per jaar)

« Saldo 2021: 504.000 Euro
(Saldo in 2023 is -317.90Zo ten van opzichten van 
saldo in 2021)
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* Laat ontwikkelaars betalen voor participatie bij bouwplannen
* Maak leefbaarheid leidend bij inbreidingen ^ meer groen 81 niet onnodig hoog)

ing, ruimtelijke ordening enProgramma 8 | Volkshu 
stedelijke vernieuwing

Betaalbaar wonen met 8 m2 groen (per woning)

# Bijstelling voor uitbreiding personele capaciteit: -270.500 Euro per jaar:
(-ũ.76% ten opzichten van de Uitgaven 8t Inkomsten in 2023, -1.082.000 Euro in de periode van 2023 tot en met 2026) 

(Ontwikkelaar is financieel verantwoordelijk voor participatie)
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Tien vragen in twee of dríe minuten 
voor een beter Veldhoven

https://forms.office.eom/r/LnyWuXKFbC

https://forms.office.eom/r/LnyWuXKFbC


Programmabegroting van de gemeente Veldhoven voor 2023

Laat bedrijven betalen voor 
bereikbaarheid

Zet de fiets op #1 en openbaar
vervoer op #2 minder auto's 8i meer groen)

I Inkomsten

Laat ontwikkelaars betalen voor 
participatie bij bouwplannen

Maak leefbaarheid leidend bij
inbreidingen ^ meer groen 8l niet onnodig hoog)

C 12.353

C 11.255

C -1.096

ļ Uitgaven e 7.181

Itffl--------- --
3ľ Inkomsten C 397

C -6.784

Bereikbaarheid
* Uitgaven: +37.6% (-t-7.53% per jaar)

(van 5.858.000 Euro in 2021 naar 8.063.000 Euro in 2026 
Uitgaven in 2023 zijn begroot op 156.76 Euro per inwoner)

* Inkomsten:-24.9% í-4.97% per jaar)
(van 579.000 Euro in 2021 naar 435.000 Euro in 2026)

* Saldo 2022-2026: -40.146.000 Euro
(Saldo is -6.691.000 Euro per jaar, Saldo in 2026 is -44.5% 
ten opzichten van saldo in 2021, -S.90% per jaar)

)0 Euro per jaar) 

317.907o ten van opzich

Betaalbaar wonen met 8 m2 groen (per woning)

* Bijstelling voor uitbreiding personele 
capaciteit: -270.500 Euro per jaar:
(-ũ.76% ten opzichten van de Uitgaven â Inkomsten in 2023, 
-1.082.000 Euro in de periode van 2023 tot en met 2026)

(Ontwikkelaar is financieel verantwoordelijk voor participatie)


