
Geachte raad, geacht college,

Mijn naam is Jan Cuppen, al 34 jaar inwoner van Veldhoven en lid van de 
werkgroep GroenLinks Veldhoven.
Bij uw beraadslaging over begroting en beleid wil ik u graag een aantal 
gedachten meegeven.

Over de woningmarkt heb ik u al aangesproken bij de behandeling van de SGE 
visie. Ik denk dat dit thema zo belangrijk is dat het ook in uw algemene 
beschouwingen aan de orde moet komen. In uw woonvisie heeft u balans tussen 
behoefte en beschikbaarheid sociale woningmarkt als doel gesteld. Uw 
wethouder legde mij echter uit: scheefwoners eten uit die beschikbaarheid en 
daardoor is van balans geen sprake. Ik vraag u daarom te eisen dat bij alle grote 
projecten minstens 307o sociaal wordt gebouwd, zonder uitzondering. Voor 
kleine projecten moet gelden: eerst moet er genoeg sociaal gebouwd zijn voordat 
er een aantal buiten sociaal mogen worden gebouwd.

Daarnaast zou Veldhoven in VNG verband moeten bepleiten dat scheefwoners 
een compensatie gaan betalen voor het geld dat de gemeenschap in de sociale 
woning heeft gestoken, zoals de lagere grondprijs.

Een casus in Oerle laat zien dat uw ambtenaren geen voorstander zijn van het 
gebruik van grote percelen voor meerdere woningen. Ik stel u voor dat radicaal 
om te draaien: bij voorkeur meerdere woningen op grote percelen en kleinere 
percelen in nieuwe plannen.

Ten bate van de duurzaamheid stel ik voor bij appartementenproject Bossebaan 
tenminste 20o7o elektrische deelauto’s met abonnement in de servicekosten te 
laten opnemen, naast bovengenoemde 3007o sociale huur, en dit bij toekomstige 
projecten door te zetten als voorwaarde voor goedkeuring van het project.

In uw begroting bezuinigt u op de kwaliteit van het beheer van onze omgeving. 
Ik kan mij voorstellen dat succesvolle bedrijven in Veldhoven dat betreuren. Ik 
stel u voor een Veldhoven fonds op te richten en bedrijven uit te nodigen, als ze 
bonussen uitkeren, ook Veldhoven een bonus te geven die gebruikt kan worden 
voor omgevings- en gemeenschaps-kwaliteit.

Ik dank u wel.


