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Op 26 en 27 augustus vergaderde de gemeenteraad van Veldho
ven. Tijdens deze oordeelsvormende raadsvergadering sprak 
de raad onder andere over het gemeentelijk Verkeers- en Ver
voersplan, Leerlingenvervoer door Van Gerwen, Theater De 
Schalm en het vaststellen verordeningen van Startersleningen 
en een Stimuleringsregeling.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journa
list in opdracht van de gemeente.

Raadsn/euws
Raad schrikt ervan, maar lijkt toch de knip te trekken

De Schalm komt ‘opeens’ 
4,5 ton tekort en vraagt 
gemeente extra subsidie

Veldhoven

Een zure appel, één maand voor het presenteren 
van de begroting 2020, waar de raad niet zonder 
meer doorheen bijt. Al lijkt de loyaliteit aan het 
Veldhovense ‘cultuurpaleis’, zoals CDA-woord- 
voerster Marina Heutinck De Schalm noemde, 
bijna onbegrensd. En het theater kan natuurlijk 
fraaie cijfers overleggen. Inspreker Lies de Groot, 
voorzitter van de Raad van Toezicht, noemde het 
al: 170 professionele voorstellingen per jaar, 6500 
amateurs op het toneel (waaronder veel jeugd) 
en een bezoekersaantal dat in tien jaar tijd is ver
dubbeld van 40.000 naar 82.000.

Hoewel ook het college, erkende GBV-wethouder 
Hans van de Looij, net als alle betrokken partij
en door het nieuws was overvallen, heeft het 
Schalm-bestuur wel degelijk al eerder aan de bel 
getrokken. De speelruimte van het theater is al 
jaren erg klein. En dan gaat het mis bij tegenval
lers “waar niemand iets aan kan doen”: de sterke 
terugloop van inkomsten van de filmzaal sinds 
buurman Cinema Gold open is, en het uitvallen 

van uitverkochte voorstellingen.

Aan het personeelsbestand ligt 
het niet, benadrukte Van de 
Looij. Met 13 fte zit De Schalm 
ruim onder het gemiddelde 

van 15 à 25 fte in vergelijkbare 
theaters. En aan de ticketprijzen 
- al aan de hoge kant - kan even

min veel worden gesleuteld. De 
bezettingsgraad is dik in orde.

‘Al eerder dreigend tekort’
Pierre Bijnen (GBV) schaarde zich als eerste fractie 
ondubbelzinnig achter het raadsvoorstel. “Tien 
jaar geleden al was er sprake van een dreigend 
tekort. Wij hebben dat toen genegeerd. Als de 
prijs van een kaartje, het personeelsbestand en 
de bezettingsgraad oké zijn, dan blijven er geen 
mogelijkheden over en moeten we De Schalm 
de helpende hand bieden.” Ingrid Hartlief (D66) 
onderschreef dat het tekort niet helemaal on
verwachts komt. Wim Meijberg (PvdA) stelde De 
Schalm als ‘ontmoetingsplaats’ voor geen geld te 
willen missen. “Cultuur is nu eenmaal duur.”

Wim Peters (VSA) was kritischer. Hij wees op de 
bezuinigingsopdracht die enkele jaren geleden 
aan alle culturele instellingen is opgelegd. “Er 
zou worden samengewerkt, zoals het gezamen
lijk doen van de boekhouding. Waarom is dit 
beleid opeens losgelaten? Als we De Schalm een 
uitzonderingspositie geven, kloppen bibliotheek 
en muziekschool straks ook aan.”

VSA, maar ook CDA en Lokaal Liberaal, willen van 
het college horen hoe deze extra uitgave in de be
groting 2020 wordt opgevangen. Maar die wordt 
pas in november besproken. “U hebt dan nog alle 
ruimte om een eigen afweging te maken”, beloof
de Van de Looij. Los daarvan zal de raad op 17 
september echter wel degelijk een besluit moe
ten nemen of hij De Schalm te hulp wil schieten 
met een forse subsidieverhoging van bijna 500Zo. 
Het debat krijgt dan een vervolg.

Exploitatie nieuw zwembad 
valt stuk duurder uit
De exploitatie van het nog te bouwen zwembad Den Ekker- 
man in het Citycentrum valt aanmerkelijk hoger uit dan eerst 
geraamd. Waar de gemeente in 2017, toen de raad het nieuw- 
bouwplan goedkeurde, nog uitging van ē 539.000 aan jaarlijkse 
lasten, wordt aan de raad nu gevraagd in te stemmen met een 
exploitatie van ē 770.000. Hiervan is 90 mille toe te schrijven aan 
BTW-verhoging, waarmee de raad vorig jaar al akkoord ging.

Het college voert diverse argumenten aan om de tegenvaller van 
141.000 euro te verklaren: minder bezoekers, minder opbrengst 
horeca en hogere kosten voor bedrijfsvoering en (toekomstig) on
derhoud.

De raad reageerde verdeeld. De drie coalitiegenoten VVD, GBV en 
PvdA en ook D66 betreuren de hogere kosten, maar tonen begrip. 
Bovendien, stelde Pierre Bijnen (GBV), “mag de aanbesteding van 
het nieuwe zwembad geen vertraging oplopen.”

Maar daar zat nu net de crux bij de oppositie. De aanbesteding is 
afgerond, er is één partij voorlopig geselecteerd, echter de bouw
opdracht kan pas worden getekend nadat de raad heeft ingestemd 
met de hogere exploitatielasten. Termen als ‘voldongen feit’, ‘voor 
het blok gezet’ en zelfs ‘overvaltechniek’ vielen bij BurgerPartij 
Veldhoven, VSA, CDA en Lokaal Liberaal.

‘Hoe verantwoordt college dit?
Gerrit Coppens (Senioren Veldhoven) stelde ronduit tegen dit voor
stel te zullen stemmen. “Laten we eerst maar eens in de raad gaan 
afwegen welke voorzieningen we willen houden en welke niet.” Hij 
kreeg bijval van Marionne van Dongen (CDA): “U kunt niet verwach
ten dat wij hiermee akkoord gaan zonder een idee te hebben van 
de dekking.” Ook Bjorn Wijnands (VSA) wilde weten hoe het colle
ge dit gaat verantwoorden. “Zwemwater: ja. Maar niet tegen elke 
prijs.” En Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) wilde weten waarom 
deze oplopende kosten nu pas bekend zijn geworden.

Wethouder Daan de Kort (VVD) snapte heel goed dat de raad het ge
voel heeft maar één kant op te kunnen. “Hoe logisch de opgelopen 
kosten ook zijn, we hadden het ook graag anders gezien. Er is ver
traging opgetreden, en uitstel van het raadsbesluit zou nieuwe ver
traging betekenen. Heeft ook geen zin: deze cijfers zijn realistisch.”

Hij ging echter niet in op dringende verzoeken van VSA, Burger
Partij en Lokaal Liberaal om een tipje van de sluier op te lichten 
waar het college zijn dekkingsmiddelen vandaan haalt. Net als 
collega-wethouder Jeroen Rooijakkers (financiën) weigert De Kort 
vooruit te lopen op de volgende maand te presenteren begroting. 
Gezien het heersende sentiment zijn bij de besluitvormende raad 
van 17 september amendementen niet uit te

Terwijl De Schalm in 2017 en ’18 nog een licht overschot had, doemt dit jaar een tekort op van 
liefst 4,5 ton. Structureel nog wel. Als er geen geld bijkomt, zo kreeg de geschrokken raad te ho
ren, stevent het Veldhovense theater binnen drie jaar af op een faillissement. Het college stelt de 
raad nu voor om de huur te verlagen, een storting te doen in het onderhoudsfonds en de subsidie 
te verhogen. Extra kosten voor de gemeente: ē 456.000 per jaar.
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Velen willen maximum 30 km/uur op de hele weg

Onvrede bij bewoners Sondervick 
over verkeersplan GVVP niet weg
Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) blijft voor onrust zorgen. Ruim een jaar 
geleden zag verkeerswethouder Ad van den Oever (VVD) zich genoodzaakt het plan terug te 
nemen, na ruim 200 zienswijzen en de nodige kritiek uit de raad. Ook in de vernieuwde versie is 
de onvrede niet verdwenen: 68 zienswijzen, plus vijf insprekers bij de behandeling in de raad van 
27 augustus.

College wil ‘blanco’ 
samenspraak in
Eind 2021 is het nieuwe zwembad gereed en wordt de oude 
Ekkerman afgebroken. Ook wijkcentrum D’n Uitwijk gaat 
dan tegen de vlakte. Voor het college aanleiding om samen 
met omwonenden en belanghebbenden na te denken over 
de herinrichting van dit gebied, Centrum-West genaamd. 
Ook het Burg. Elsenpark en parkeerterrein Repel horen 
daarbij.

Waar de wegcategorisering 
naartevredenheid van omwo
nenden is aangepast op Pro- 
vincialeweg, Abdijlaan en o.m.
Kruisstraat, is de Sondervick 
een pijnpunt gebleven. De weg 
daar is in tweeën geknipt: van Kr- 
omstraat tot Jupiter wordt het een 
erftoegangsweg-i- (30 km/uur), ter
wijl het noordelijke deel van Jupiter 
tot Heerbaan bestemd blijft als GOW: 
ontsluitingsweg met 50 km/uur. Vooral 
omdat daar de HOV-bus rijdt en de hulp
diensten eroverheen moeten.

Tegen dat voornemen waren verreweg de 
meeste zienswijzen ingediend. Namens hen 
voerden insprekers Rudy Dagevos en Rob 
Kimpen aan dat ze voor hun argumenten - onvei
ligheid door hardrijders en toenemende drukte 
- geen enkel gehoor vonden bij de wethouder. 
“Het was alsof we tegen een muur aanliepen.”

Was samenspraak in orde?
Het tweetal vond gehoor bij veel raadsfracties, 
al hadden die zeker ook oor voor het tegengeluid 
van inspreker Hergarden. Die pleitte namens an
dere Sondervick-bewoners juist voor het hand
haven van de 50 kilometer, omwille van betere 
doorstroming.

Zowel Mariëlle Giesbertz (D66) als Maarten Prin
sen (Lokaal Liberaal) stelden vraagtekens bij de 
kwaliteit van de geleverde samenspraak. “We 
zijn verkeerd bezig als mensen het gevoel heb

ben tegen een muur aan te lopen”, stel- 
'f de Prinsen.

Wethouder Van den Oever zag dat ui
teraard anders. “Het samenspraak- 
proces is in tweede instantie verlo
pen zoals het zou moeten. Ik heb de 
nodige gesprekken gevoerd, naar 

omwonenden geluisterd. Het plan 
is mede op hun wens aange-

past. Ik denk dat we trots kunnen zijn 
op dit GVVP, dat natuurlijk alleen de 
kaders aangeeft. Hoe we de wegen 
precies gaan inrichten, wordt pas 
bepaald als we aan de uitvoering 
toe zijn. En dat gebeurt opnieuw 
in overleg met de omwonenden.”

Steun voor doorgaande weg 
Zeelst

Intussen werd wel duidelijk 
dat er raadsbrede steun is 
voor het verbinden van 
Julianastraat en Peter 
Zuidlaan, waardoor een 

nieuwe doorgaande weg rond 
Zeelst ontstaat. Niet voor het eerst liet 

inspreker Harry Bakkers weten dat veel bewo
ners van Broekweg, Severinuslaan en Kruisstraat 
uitkijken naar deze verkeersoplossing. Die stond 
overigens bij het vorige verkeersplan uit 2007 
ook al op de rol. Hoewel het onderzoek naar deze 
doorverbinding net is afgerond, wilde de wethou
der nog niet concreet worden. Het college moet 
nog een standpunt over deze zaak innemen, en 
geluidseffecten en fijnstof zijn nog niet bekeken.

Vanuit ’t Look en Heikant tenslotte werd het drin
gende verzoek geuit om het westelijk deel van 
de Heerbaan van geluidswallen te voorzien, net 
als bij de rest van deze wijkontsluitingsweg. In
spreker Gert-Jan Crooymans wees verontrust op 
de gestaag toenemende verkeersdrukte op deze 
weg.

Ondanks de - opnieuw - vele zienswijzen lijkt de 
raad in aanloop naar de besluitvorming op 17 
september niet ontevreden met de inhoud van 
het nu voorliggende GVVP. Jacob Beens uitte na
mens VSA veel detailkritiek. Martijn Tholen (CDA) 
vroeg om meer smart mobility in de wijken en 
Rien Luijkx (BurgerPartij Veldhoven) attendeerde 
op de chaos van geparkeerde fietsen in het City- 
centrum op mooie dagen. Vooral bij Albert Heyn 
en De Schalm.

Het college wil, verklaarde wethouder Ad van den Oever 
(VVD), met een ‘blanco A4’tje’ het traject van samenspraak in. 
Zo weinig mogelijk kaders vooraf dus. Als enige voorwaarden 
noemde hij een goede toegang voor het nieuwe zwembad en 
zorgvuldig bomenbeheer. “Hoe minder kaders, hoe meer vrij
heid voor omwonenden en belanghebbenden.”

Rien Luijkx (BurgerPartij Veldhoven) noemde deze benade
ring ‘perfect’. “Luister eerst maar naar creatieve ideeën van 
de burger.” Maarten Prinsen (Lokaal Liberaal) ziet daaren
tegen liever dat het college eerst met wat voorzetten komt 
voor het invullen van deze ‘toplocatie’. Het stellen van kaders 
vooraf is immers een taak van de raad. Waarop de wethouder 
de raad prompt uitnodigde ook met ideeën te komen.

Die kans komt bij de besluitvorming op 17 september, want 
de raad is er nog niet uit met welke kaders de samenspraak in 
Centrum-West van start gaat.

Maar het plan als geheel lijkt op steun van de raad te kunnen reke
nen. Zoals Johan de Haas (PvdA) verwoordde: “Dankzij de samen
spraak is er heel wat ten goede veranderd aan het plan. Wat niet 
betekent dat je iedereen tevreden kunt stellen.”

Wethouder gaat publiekelijk niet in op vragen

Geen echt debat over conflict leerlingenvervoer
Het werd een roerige afsluiter van een lange oordeelsvormende raadsvergadering: de ontbinding door de 
gemeente van het contract voor leerlingenvervoer met vervoersbedrijf Van Gerwen Taxi BV. Een emotionele 
inspreekbeurt van directeur Marco van Gerwen, raadsleden die het voor hem opnamen en een wethouder 
die er de voorkeur aan gaf deze kwestie niet in de openbaarheid te bespreken.

Dat de zaak toch op de raadsagenda kwam, gebeurde 
op verzoek van vier oppositiefracties: Lokaal Liberaal, 
VSA, BurgerPartij Veldhoven en CDA. Wat hierbij mee
speelt is dat Van Gerwen in een kort geding tegen de 
gemeente op de meeste punten in het gelijk is gesteld. 
De gemeente moet zich dus aan de overeenkomst hou
den en wil inderdaad weer met Van Gerwen in zee, mits 
deze de ‘tekortkomingen’ herstelt. Daar is volgens het 
college een begin mee gemaakt.

Van Gerwen echter beweert niets te hoeven herstellen. 
“De gemeente had destijds de verkeerde info. Zo be
schikken al onze chauffeurs wel degelijk over een VOG 
(verklaring omtrent gedrag), die maakt deel uit van de 
chauffeurspas. Ik snap niet dat de wethouder deze fou
ten niet toegeeft.” Hij verklaarde dat de ‘paar klachten’

uit het begin direct zijn opgelost. De gerechtelijke pro
cedures hebben hem veel geld gekost en hij overweegt 
een schadeclaim.

Lastig besluit
Wethouder Daan de Kort (VVD) sprak van een ‘lastig 
besluit’ om het contract te ontbinden, omdat het 
impact heeft op de groep kwetsbare kinderen, 
hun ouders en de medewerkers van Van 
Gerwen. “Het voorlopig oordeel van 
de rechter zegt niets over de kwali
teit van het leerlingenvervoer. Omdat 
er nog een mogelijke rechtszaak boven de 
markt hangt, met financiële en juridische 
consequenties voor de gemeente, kan ik he
laas niet ingaan op de vragen vanuit de

raad.” Hij zei dat wél te willen in ‘vertrouwelijke set
ting’.

En vragen en suggesties waren er volop. Maarten 
Prinsen (Lokaal Liberaal): “Dit is slecht voor zowel ge
meente als ondernemer. Doe iets met de schade van 
het taxibedrijf!” Wim Peters (VSA): “Gaat de gemeen
te schikken? En wat gaat dat kosten?” Marionne van 
Dongen (CDA): “Waarom pakt u niet door nadat u door 
de rechter in het ongelijk bent gesteld?” Rien Luijkx 
(BurgerPartij Veldhoven): “Waar het mis is gegaan 
is niet relevant, ga met Van Gerwen in gesprek. Een 

overheid moet zuiver handelen.” Ingrid Hartlief 
(D66): “Ga met die rechterlijke uitspraak aan de 
slag!” De coalitiefracties hielden zich opvallend 
stil.

Hoewel het debat dus niet echt loskwam, zal de te
neur van de opmerkingen uit de raad de wethou

der duidelijk zijn. Het woord in deze juridische 
kwestie is aan het college.


