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M_VSA_CDA_BPV_Lokaal 
Liberaal_20181113_Wijkaanpak_AANGENOMEN

De motie om '1. Om in de eerste helft van 2019 een optimalisering van uitvoeringsplan wijkaanpak met bewoners en 
bewonersorganisaties op te stellen en als voorstel aan de raad voor te leggen; 
2. In dit plan op te nemen:
• Versterken en behouden van de leefbaarheid van buurten en wijken;
• Samenspraak en samenwerking;
• De volgende uitgangspunten: de buurt terug naar de bewoners en de gemeente als dienstverlenende ondersteuner;
• De financiële vertaling van deze wijkaanpak, waarvan een eigen wijkbudget onderdeel is,'
wordt UNANIEM AANGENOMEN

Begin 2019 is in het kader van het project 'Verbinding in de basis' gestart met het 
opstellen van een plan van aanpak voor het ontwikkelen van een integrale 
wijkgerichte werkwijze. Onderdeel van het plan van aanpak is de opstart van 
twee pilots in de wijken D'Ekker en Cobbeek. Hier wordt samen met een aantal 
partijen (o.a. Cordaad, corporaties, zorginstellingen, gemeente en bewoners) 
toegewerkt naar een integraal wijkactieplan. Dit kost de nodige aanlooptijd. 
Daarnaast is er als gevolg van personele en maatschappelijke ontwikkelingen 
aanleiding om opnieuw onze inzet op de wijkaanpak vast te stellen. Deze nieuwe 
inzet en de bevindingen die de pilots opleveren, vormen de opmaat voor een 
nader uitvoeringsplan wijkaanpak. De in de motie genoemde punten zullen daarin 
worden meegenomen. Daarnaast willen we hierover goed overleg voeren met 
vertegenwoordigers van de wijken. Dit overleg is door omstandigheden nog niet 
afgerond (vanwege Corona was fysiek vergaderen tot nu toe onmogelijk en dat 
werd wel wenselijk geacht). Overigens is er wel al sprake van beperkte 
wijkbudgetten, die deels bij Cordaad en deels bij de wijken in eigen beheer zijn.

Motie-02072019-AP8-3-D66-Natuurtheater-nabij-Witven-
AANGENOMEN

De motie om "de mogelijkheden te onderzoeken:
- voor het levensvatbaar maken van het natuur theater De Wetering met partijen die zich in 2006 en 2014 bereid hebben getoond 
om mee te werken aan het natuur theater,
- en/ of voor het eventueel weer vrijmaken van het natuur theater de Wetering als een bijzonder markeerpunt in het landschap 
ten behoeve van de kunstroute" wordt AANGENOMEN

Eerder gedaan onderzoek naar de natuurwaarden in en om theater De Wetering 
heeft aan het licht gebracht dat er bijzondere natuur aanwezig is op die plek. Het 
theater ligt ook in dat natuurnetwerk. Die conclusie betekent de nodige 
beperkingen in het gebruik. Het ontbreken van concrete initiatieven uit de 
samenleving om er weer theatervoorstellingen of andere bijeenkomsten te 
organiseren, is daarnaast een argument om geen verdere energie te steken in 
onderzoek naar de mogelijkheden om het theater opnieuw als theater in gebruik 
te nemen. De tweede mogelijkheid om het theater als bijzonder markeerpunt op 
te nemen in het landschap ten behoeve van de kunstroute, werken wij in de 
tweede helft van 2020 verder uit. Eind 2022 dient de kunstroute gerealiseerd te 
zijn. Het natuurtheater maakt daar als bijzonder markeringspunt onderdeel van 
uit.

Motie-17092019-GBV-VVD-PvdA-D66-LL-BPV-VSA-CDA-SV-
Versterking-centrum-bij-Gebiedsontwikkeling-AANGENOMEN

De motie om "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" wordt UNANIEM aangenomen

Het opstarten van het samenspraakproces voor de gebiedsontwikkeling centrum-
west heeft nog niet plaatsgevonden, waardoor de bijbehorende baten en lasten 
nog niet inzichtelijk gemaakt konden worden. De voorbereiding van het 
samenspraakproces was wel opgestart, maar door recente ontwikkelingen is dit in 
tijd doorgeschoven. We zijn dan nu ook bezig om hiervoor een nieuwe planning te 
maken.

Motie_BPV, CDA, D66, SV, Lokaal 
Liberaal_19065_GVVP_Sondervick_29102019_AANGENOMEN_D
EF

De motie om "1. Met de herinrichting van de Sondervick tenminste te wachten totdat de aansluiting van de A67 gereed is;
2. Te onderzoeken wat de impact van de aansluiting op de A67 is op de verkeersintensiteit in de Sondervick; 
3. De resultaten van dit onderzoek te bespreken met de bewoners van de Sondervick en, indien van toepassing, de 
wegcategorisering van de Sondervick te wijzigen" wordt AANGENOMEN

1. Er worden geen grootschalige werkzaamheden gedaan aan de Sondervick, 
voordat de aansluiting A67 klaar is. Wanneer er grootschalige werkzaamheden 
aan de Sondervick plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend, dit is 
afhankelijk van de onderhoudsplanning. 2. Jaarlijks tot tweejaarlijks wordt op 
diverse locaties het verkeer in beeld gebracht. Dat doen we ook op locaties bij de 
aansluiting A67 en op de Sondervick. 3. Als de verkeerstellingen aanleiding geven 
om de categorisering te wijzigen, zoals deze in het GVVP opgenomen is, dan zal 
dit naar voren komen bij de planvorming voor grootschalige werkzaamheden.

2_VVD, CDA, PvdA_Motie_AB12112019_Vieren 100 
jarigen_UNANIEM AANGENOMEN DEF

De motie om "• Een creatieve manier te vinden om de inwoners van Veldhoven die de 100 jarige leeftijd bereiken te kunnen 
blijven felicitEREN," wordt UNANIEM AANGENOMEN

Er loop nog een onderzoek naar de mogelijkheid om het opknappen van de bank 
op het Meiveld in het kader van Veldhoven 100 jaar, te combineren met aandacht 
voor Veldhovenaren die 100 jaar worden. Hierover hebben we in 2021 
duidelijkheid.

3_VVD, CDA, PvdA_Motie_AB12112019_Straatnamen 100 jarig 
bestaan Veldhoven_AANGENOMEN DEF

De motie om "1. Te onderzoeken of deze herinnering vorm gegeven kan worden door de straten in een van de nieuwbouwwijken 
te vernoemen naar markante Veldhovenaren uit de 100 jarige geschiedenis van onze gemeente," wordt AANGENOMEN

4_GBV, SV, PvdA_Motie_AB12112019_Invoeren Ja-Ja 
Sticker_AANGENOMEN DEF

De motie om "1. Te onderzoeken of de invoering van de ja-ja sticker mogelijk is in Veldhoven en wat hiervan de gevolgen zijn.
2. Als het onderzoek positief uitvalt dan een communicatieplan maken ter succesvolle implementatie van het systeem." wordt 
AANGENOMEN

B&W-voorstel is 6-5 in college aangehouden. Wordt aangepaste en 
opnieuw behandeld en daarna naar de raad gestuurd.

5_GBV, VVD, PvdA_Motie_AB12112019_Voorkoming bijzetten 
grof huisvuil_AANGENOMEN DEF

De motie om "1. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te voorkomen dat er (grof)huisvuil wordt bijgezet bij 
ondergrondse en bovengrondse (afval)containers. 
2. De onderzoeksresultaten te delen met de raad in een informatienota" wordt AANGENOMEN

Een bureau gespecialiseerd in gedrag op afvalgebied is ingeschakeld om dit 
probleem te onderzoeken. In pilots worden oplossingen uitgeprobeerd.

6_GBV, VVD, SV, CDA, D66, 
BPV_Motie_AB12112019_Meetindicatoren Begroting_UNANIEM 
AANGENOMEN DEF

De motie om "1. In de aanloop naar de kadernota 2021, aandachtig te kijken naar de relatie tussen de doelstellingen en de 
meetindicatoren en deze op elkaar af te stemmen, zodat de raad zijn controlerende taak optimaal kan uitvoeren;" wordt UNANIEM 
AANGENOMEN

In de kadernota 2021 is aangegeven dat de financiële positie en de 
coronaomstandigheden het lastig maken om in de kadernota 2021 concrete 
beleidsmatige kaders en doelstellingen (met bijbehorende meetindicatoren) te 
formuleren voor 2021 en verder. In de begroting 2021 wordt dit opgepakt en 
besproken met de auditcommissie op 7 september.

11_VSA, VVD, SV, CDA, BPV, 
LL_Motie_AB12112019_Rattenoverlast aanpakken_UNANIEM 
AANGENOMEN DEF

De motie om "• Burgers actief te informeren en voorlichten hoe het rattenprobleem te voorkomen en aanpakken;
• Op publiek terrein het rattenprobleem zo veel mogelijk onder controle te houden" wordt UNANIEM AANGENOMEN
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13_CDA, VVD, GBV_Motie_AB12112019_Rol raad 
gemeenschappelijke regelingen_AANGENOMEN DEF

De motie om "• In een raadswerkgroep/-commissie, met ambtelijke ondersteuning, aan de slag te gaan, met als doel de 
raadsvertegenwoordiging bij raadstafel 21, maar ook bij andere gemeenschappelijke regelingen, meer vorm en inhoud te geven" 
wordt AANGENOMEN

Begin 2020 is een coördinatieteam ingesteld. Doel van dit team is de 
gemeenteraad beter in positie brengen om regionale samenwerkingsverbanden 
goed te doorgronden en hierop tijdig invloed uit te kunnen oefenen. Daarvoor is 
het enerzijds nodig om de raad aan de voorkant te informeren over de stand van 
zaken bij complexe regionale opgaven. En anderzijds de raad daarbij in de 
gelegenheid te stellen om aandachtspunten mee te geven aan de 
portefeuillehouder om in de regio te komen tot een optimale oplossing. In het 
coördinatieteam worden geen besluiten genomen en het is geen formeel overleg. 
Het is een aanvulling op de reguliere vergadermomenten van de raad. Daar 
vinden de politieke afwegingen plaats. Het team bestaat uit raadsleden Bolsius en 
Van der Velden, burgemeester Delhez, griffier Wasser en een ambtenaar. 
Vanwege corona is het team nog niet bij elkaar gekomen.

LEGENDA

Inhoud motie is afgedaan (huidig jaar, voorgaande jaren zie tabblad archief moties afgehandeld)

Inhoud motie niet afgedaan; geen nadere info

Motie wordt uitgevoerd; nog niet afgedaan
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