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Goedeavond dames / heren
Dank je 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 park.
Onze ervaring is dat het een zeer rustig en vredig stukje Veldhoven is.
Bewoners zijn eigenaar van zowel het chalet als de grond. Zij betalen
onroerend goed belasting.
Het verbaasd ons dat er zoveel consternatie is over het verblijf van deze
mensen. Dat jullie permanente bewoning niet meer toestaan is onbegrijpelijk.
Tijdelijke bewoning werkt criminaliteit in de hand., en waar verblijven de
eigenaars indien ze wegmoeten? Waarom moeten zij hun chalet leeg laten
staan? Ervaring is dat verhuren verloedering is van de woning.
De mensen onderling hebben een zeer goede sociale controle, een wijk zonder
problemen.
Deze mensen zitten nu gevangen in een probleem. Verkoop is onmogelijk
omdat banken geen hypotheek verstrekken zolang er geen permanente
bewoning word toegestaan.
Als deze chalets 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 huisvesting.
Financieel dus 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,
wietkwekerijen, en ontduiken van de radar.
Een eventuele gedwongen verhuizing vanuit het chalet naar een huurwoning,
zou een enorme impact hebben op het welbevinden van de bewoners. Tevens
is het financieel voor de meeste niet haalbaar.
Voorbeeld: o ze zoo heeft ee Wajo g uitkeri g, per

aa d € 905.00.

Gezien zijn gezondheid is het nagenoeg onmogelijk om elders een woning te
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.
Onze zoon heeft dagen zeer veel pijn gehad van de schok. Wat is daarvan uw
voordeel?
Graag doe 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.

