
 MEMO:  

Info raadsfracties begrotingspagina’s 
publicatie woensdag 2 november 2022 

 

 
Op vrijdag 23 september krijgen alle raadsfracties de programmabegroting 2023 
aangeboden. 
Net als voorgaande jaren krijgen raadsfracties de gelegenheid een samenvatting van 
hun algemene beschouwingen voor de begroting 2023 te publiceren in het Veldhovens 
Weekblad. Iedere fractie krijgt daartoe een halve pagina in het weekblad van 2 
november 2022. 
 
Hoe deze halve pagina wordt ingevuld (bijvoorbeeld verhouding tekst-beeld) is aan 
elke fractie individueel om te beslissen. Opmaak gebeurt in de gemeentelijke huisstijl 
(door de gemeente). 
 
Wanneer? 

 Desgewenst overleg met griffie over opzet van de tekst en 
opmaakmogelijkheden in de aanloop naar de inleverdatum. 

 Tekst, foto’s, logo, opmaakwensen uiterlijk woensdag 26 oktober 2022 om 

11.00 uur digitaal aanleveren via griffie@veldhoven.nl. Eerder aanleveren 
wordt zeer gewaardeerd! 

 Checken van de drukproef is mogelijk op vrijdag 28 oktober 2022. We zullen 
de drukproef aan u mailen. We kunnen dan per mail of telefonisch contact 
hebben hierover, als er opmerkingen zijn.  

 Publicatie van de pagina’s in het Veldhovens Weekblad op woensdag 2 

november 2022. 
 

Praktische afspraken 

Onderstaande richtlijnen hebben betrekking op 1 artikel op ½ pagina in het 
Veldhovens Weekblad met plaatsing van 1 foto en een logo.  
 
 De hoeveelheid tekst voor 1/2 pagina is maximaal 4.000 karakters1. (Let op: alle 

tekens inclusief spaties en dus géén woorden.) Ofwel: dit is circa 1 A4-pagina platte 
tekst: alles in lettertype verdana, puntgrootte 10, zonder tekstopmaak. 
Geadviseerd wordt om de boodschap in zo min mogelijk woorden te vatten. 

 Artikelen hebben een journalistieke kop en bevatten tekstblokjes met tussenkopjes. 
 Tekst is begrijpelijk (geen afkortingen, moeilijke woorden of te lange zinnen). 
 De foto(’s) bij de artikelen zijn kleurenfoto’s. Graag digitaal aanleveren in jpg-

formaat, met een pixelgrootte van tenminste 350.  
 Als u kiest voor een foto van uw fractie, dan mogen daarop zowel fractie- als 

steunfractieleden staan (géén wethouders). 
 Voor de volgorde van de pagina’s wordt zoals gebruikelijk de grootte van de fracties 

aangehouden: dus Hart voor Veldhoven, GBV, VVD, SENIOREN VELDHOVEN, 
GroenLinks/PvdA, D66, CDA. 

 
Vragen? 

Is er iets uit deze toelichting niet duidelijk, neem dan contact op met de griffie, via 
onze mobiele nummers of griffie@veldhoven.nl.  
Als fractie bepaalt u zelf de verhouding tussen beeld en tekst. In deze memo kunnen 

we niet alle mogelijkheden beschrijven. Het is daarom te adviseren om in overleg te 

bekijken of uw idee ook in de praktijk binnen de afgesproken ruimte past. Succes! 

                                           
1 Het aantal karakters is in Word gemakkelijk te tellen. Dit kan via de menubalk ‘controleren en dan 
‘woorden tellen’. U krijgt dan in een schermpje onder andere te zien: aantal tekens (inclusief spaties). 
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