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"Vaststellen samenspraaktraject gebiedsontwikkeling centrum-west"
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 13 november 2018,
kennis genomen hebbend van:
4
Het raadsvoorstel (19.067) inzake het samenspraaktraject voor de gebiedsvisie
centrum-west,
overwegende dat:
4 Met het samenspraaktraject een breed gedragen ruimtelijke visie voor centrum-west
beoogd wordt waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied toeneemt;
4 Het nodig is "om een gebiedsvisie te maken waarin de ruimtelijke en functionele
kansen van het gebied integraal bekeken en afgewogen worden met de
belanghebbende partijen";
4 Een samenspraaktraject alleen mogelijk is als er ook daadwerkelijk ruimte is voor de
deelnemers van het samenspraaktraject om inbreng te leveren;
4 Er zodoende niet te scherp/specifiek geformuleerde kaders in het procesvoorstel
dienen te worden opgenomen;
4 Het wel belangrijk is dat de gebiedsontwikkeling een aanvulling moet zijn voor het
centrum;
4 De behoefte aan woningen groot is in Veldhoven;
4
De financiële positie van de gemeente Veldhoven er om vraagt dat er ook bij dit
voorstel en de uitwerking er van rekening gehouden wordt met de financiële positie
van de gemeente Veldhoven;
verzoekt het college:
1. In het samenspraakproces voor de gebiedsontwikkeling van centrum-west te sturen
op een duidelijke aanvulling en versterking van het centrum van Veldhoven. Daarbij
zorg te dragen dat de baten positief zijn en steeds de baten en lasten die deze
ontwikkeling met zich meebrengt voor Veldhoven in het oog te houden en deze
inzichtelijk te maken voor de raad bij de uitwerking van scenario's,
en gaat over tot de orde van de dag.
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