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MOTIE
Onderwerp Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom
Datum 21 december 2021
Ingediend door VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66, BurgerPartij 

Veldhoven, Lokaal Liberaal
Naar aanleiding van Vaststellen bestemmingsplan 'Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom'
Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 21 december 2021,

kennis genomen hebbend van:
4 Het raadsvoorstel bestemmingsplan Ontwikkellocatie Heistraat-Zoom
4 De ingediende zienswijzen
4 De beraadslaging van de oordeelsvormende vergadering van 30 november jl.
4 De reacties van de insprekers bij de oordeelsvormende vergadering van 29 

november jl.

overwegende dat:
4 De ontwikkellocatie Heistraat-Zoom een plek is aan de noordoostzijde van de wijk 

Zeelst die een passende afronding verdient.
4 Het nooit de bedoeling was om op deze ontwikkellocatie horeca te vestigen, gezien 

het feit dat de wijzigingsbevoegdheid die op deze locatie van toepassing is 
kantoorfuncties, maatschappelijke functies, dienstverlening of bedrijfsdoeleinden 
betreft.

4 Er op dit moment in Veldhoven een groot tekort is aan woningen en daarom serieus 
overwogen moet worden in hoeverre op deze locatie woningbouw gerealiseerd kan 
en mag worden.

4 Woningbouw zorgt voor een passende afronding van de noordoostzijde van de wijk 
Zeelst.

verzoekt het college:

1. Te onderzoeken of en in welke mate op deze locatie, met gebruikmaking van de 
actuele kaders rondom burgerparticipatie, woningbouw is te realiseren.

2. Als blijkt dat woningbouw op deze locatie niet mogelijk is actief op zoek te gaan naar 
een ruimtelijke invulling.

3. De kaders, waaronder de verkeersafwikkeling voor fietsers en voetgangers, te laten 
vaststellen door de gemeenteraad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - AANGENOMEN

Voor 27 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, D66,
BPV, LL)

Tegen 0 stemmen
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