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Veldhoven, 22-05-2022 

 

Betreft: Spreekrecht bij behandeling van agendapunt 

6.1 Vaststellen Procesvoorstel: participatie omgevingsplan Zonderwijk 

tijdens bijeenkomst van de gemeenteraad dd. 24 mei 2022 

 

Geacht College van B&W, gemeenteraad, pers en aanwezigen, 

 

Hierna willen wij navolgende onder uw aandacht brengen: 

 

Als vertegenwoordigers van Zonderwijk maken wij ons enige zorgen omtrent het 

procesvoorstel ”Participatie omgevingsplan Zonderwijk” 
Ondanks veel positieve op- en/of aanmerkingen denken wij dat procesvoering 

met Zonderwijk als pilot niet gelopen heeft zoals gewenst mede omdat: 

- Uitnodiging voor een rondgang door de wijk gezonden is naar de voorzitter 

van ontmoetingscentrum “t Tweespan” en niet naar de wijkambassadeurs 
(omstreeks 2008/2009, tijdens project “Schatgraven”, door o.a. gemeente geïnstalleerd 

zijnde belangenbehartigers van de wijk), 

- 16/11-’21 hebben 11 wijkbewoners, via hem, een oproep met beknopte 

uitleg gekregen om eventueel deel te nemen aan een wijkwandeling, 

- 25/11-’21 zijn 5 wijkbewoners uitgenodigd voor wijkwandeling op 04/12-’21, 
- 04/12-’21 heeft, na korte uitleg door gemeentevertegenwoordiging, een 

wijkwandeling plaatsgevonden. Deze wandeling was niet voorbereidt cq 

gepubliceerd waardoor ons inziens de doelstelling onvoldoende aandacht 

kreeg. Ook gaf uitleg vooraf discussie en vond toegezegde terugkoppeling 

na rondgang helaas niet plaats. Er zou een verslag gemaakt worden en er 

zou vervolgens een evaluatie plaatsvinden, 

- 04/12-’21 wegens onderbuikgevoel alsnog document “Aandachtspunten 
vanuit Zonderwijk kijkend naar Veldhovense belangen” (zie bijlage) 

aangeleverd, 

- 22/12-’21 Gemeente biedt verslag wijkwandeling aan waarop wij onze 

reactie geven. Wij missen nl. belangrijke aandachtspunten in het verslag 

ondanks aangeboden document dd. 04/12 plus dat deze ook tijdens de 

wandeling aan de orde geweest zijn. 

- Hierna is het stil …………….. ?! 
 

Als bovenstaande als pilot moet dienen voor omgevingsplannen in Veldhoven 

spreken wij toch onze zorg uit !! 

 

Vraag:  - wie zijn betrokkenen bij participatie ?! 

  - wie bepaald wie er aansluit bij participatie ?! 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Oordeelsvormend/2022/24-mei/19:30/Vaststellen-Procesvoorstel-participatie-omgevingsplan-Zonderwijk


Voorstel: Ondanks veel goede dingen.. doe het proces opnieuw. 

- geeft wijkvertegenwoordiging de kans om zich voor te bereiden inclusief  

wijkbewoners te betrekken bij het omgevingsplan (de basis voor veel zaken), 

- stel na opgehaalde informatie een conceptplan op, 

- laat wijkvertegenwoordiging een evaluatiemoment organiseren, 

- pas waar nodig het plan hierop aan, 

- leg nogmaals voor te afstemming. 

Er zijn tevens ook nog te veel vast te stellen zaken in het procesvoorstel !! 

 

Oproep: 

Betrek altijd wijkvertegenwoordiging bij participatie. Zij zijn degene die de wijk 

als geen ander kennen cq betrokken zijn bij een stabiele samenleving. 

Door tijdelijk burgerparticipatie, in ieder geval voor Zonderwijk, is de 

wijkvertegenwoordiging buiten spel gezet en zijn belagen geschaad.   

Introduceer wederom een vorm van wijkplatforms met daarbij de restrictie dat 

ook zij onafhankelijk getoetst dienen te worden om zodoende te borgen dat 

wijkbelangen maximaal behartigd zijn.     

 

Hoofdthema’s Zonderwijk: 

- alle beschikbare bouwlocatie’s inzetten voor duurdere woningen, 
- geen toevoeging sociale woningbouw, 

- eigendomsbehoud wijkontmoetingscentrum, 

- behoud evenemententerrein, 

- Zonderwijk heeft veel potentie voor starters, 

- doorstroomwoningen voor ouderen waren gepland rond winkelcentrum 

maar kregen helaas vaak een andere invulling, 

- park “Vogelzang” behouden voor voetgangers (afsluiten voor fietsers, etc.), 

- zie verder document “Aandachtspunten vanuit Zonderwijk kijkend naar 
Veldhovense belangen”. 

 

Ps. graag willen wij nadere afstemming voorafgaand aan eventuele 

      verkoop gronden wetende dat Zonderwijk al ±15 jaar wacht op 

      wenselijke besluitvorming plus al meerdere optie’s aangedragen 

      heeft !!  

 

 

Hopend op begrip namens Zonderwijk, 

Johan Couwenberg (namens wijkambassadeurs Zonderwijk SOZ) 

Kometenlaan 29, 5505PN Veldhoven 

Tel. 06-15204611 

E: johancouwenberg@hotmail.com          


