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Veldhoven

Spreekrecht voor burgers
U mag tijdens de vergadering inspreken over geagendeerde 
voorstellen. U krijgt dan maximaal vijf minuten om raads- en 
steunfractieleden te informeren. Een verzoek om spreekrecht 
meldt u uiterlijk 48 uur vóór de vergadering bij de griffie via 
griffie@veldhoven.nl of 14 040.

In de besluitvormende raadsvergadering van 21 februari ver
gaderde de gemeenteraad van Veldhoven onder andere over 
de financiële gezondheid van Veldhovense sportverenigingen, 
bestemmingsplannen en het toekomstige beleid rondom wel
stand en ruimtelijke kwaliteit.

Met 'Raadsnieuws' heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten geen letterlijk verslag, 
maar een impressie van de raadsvergadering, geschreven door 
een onafhankelijk journalist in opdracht van de gemeente.

RAADSAVOND DINSDAG 7 MAART 2017 
(OORDEELSVORMING)
4 Bestemmingsplan 'Uitbreiding recreatiecentrum 't Witven' 
e Bestemmingsplan 'Veldhoven-dorp 2017'
4 Bijstellen kaders onderzoek zwembad 

De werkgroep ‘Behoud Zwembad' heeft een voorstel uitge
werkt voor een nieuw zwembad in Veldhoven. Om dit voorstel 
te realiseren moeten nieuwe kaders worden vastgesteld, 
waaronder het terugdraaien van de bezuinigingstaakstelling en 
het ter beschikking stellen van een voorbereidingskrediet.

4 Kadernota Grondbeleid 2017 
De nieuwe kadernota Grondbeleid 2017 geeft de algemene 
beleidslijnen weer met betrekking tot de gebiedsontwikke- 
ling in Veldhoven. De huidige kadernota Grondbeleid 
dateert uit 2011 en is door de gewijzigde marktsituatie bij 
woningbouw en bedrijventerreinen toe aan actualisatie.

4 Aanpassen Minimabeleid
In de nota minimabeleid 2014-2018 staat de ondersteu
ning vanuit de overheid aan mensen met een laag inkomen 
beschreven. Op basis van een evaluatie wordt voorgesteld 
om deze nota aan te passen, zoals het verhogen van de 
inkomensnorm naar 1200Zo van het minimumloon en het 
inzetten van geld vanuit het Rijk voor armoedebestrijding 
en chronisch zieken.

Gemeenteraad
vergadert
De Veldhovense gemeenteraad ver
gadert op dinsdag 7 maart 2017 in de 
raadzaal van het gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. 
Deze oordeelsvormende vergadering is openbaar en begint 
om 19.30 uur.

Via http://veldhoven.raadsinformatie.nl/ kunt u de agenda en 
vergaderstukken inzien en de vergadering live volgen.

Principieel tegen 
intensieve veehouderij
Een postzegelplan aan de 
Weijerseweg, dat het omvor
men van een legkippenbedrijf 
naar een vleesvarkensbedrijf 
mogelijk maakt, kreeg één 
verrassende tegenstem. VSA- 
raadslid Wendy van der Grinten

zei in een stemverklaring dat zij 
uit principe tegen intensieve 
veehouderij is, 'vanwege de 
hoge uitstoot van CO2, fijnstof 
en ammoniak'. Zij had graag 
gezien dat de gemeente in het 
bestemmingsplan Buitengebied

had gestuurd op 
een meer mi
lieubewuste 
manier 
boeren.
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'Voetbalclubs
draaien hier goed'

Van toetsen en controleren naar meedenken, adviseren en faciliteren. Dat is - in het kort - de kern 
van het nieuwe welstandsbeleid van de gemeente Veldhoven, waar de raad op 21 februari zijn 
handtekening onder zette.

Een mooie stap in het kader van 
deregulering, vond wet

houder Nicole Ramae- 
kers (VSA). Bovendien 
een werkwijze die 
mooi aansluit op 
de huidige trend 
in de samenleving 
en op de nieuwe 

Omgevingswet

die eraan komt. “Maar de ge
meente blijft verantwoordelijk 
voor de beeldkwaliteit en de 
kwaliteit van de leefomgeving." 
Bij nieuwe bouwplannen biedt 
de gemeente daarom vooraf een 
'inspiratiekader'.

Als enige fractie stemde de VVD 
tegen. Volgens woordvoerder

Maarten Prinsen wil 'de markt' 
in het geheel geen welstand 
meer, en kunnen architecten en 
ontwikkelaars prima zelf bepa
len wat verantwoord bouwen 
is. Zijn voorstel om welstand vijf 
jaar lang geheel af te schaffen en 
daarna de effecten te bekijken, 
vond geen enkele weerklank in 
de raad.

Trots op de nieuwe 
burgemeester!
Met een bloemetje feliciteerde 
burgemeester Jack Mikkers 
namens de gemeenteraad zijn 
nieuwe collega Nicole Ramae- 
kers, die na een tienjarig wet
houderschap in Veldhoven 
onlangs is voorgedragen tot 
burgemeester van de Limburg
se gemeente Gulpen-Wittem. 
“We zijn trots op je, dat je uit 
38 kandidaten op plaats één

bent gezet. Dat zegt veel over 
je kwaliteiten."

De voordracht van Ram ae kers 
moet officieel nog worden be
krachtigd door minister Plas- 
terk. Haar installatie in Gulpen- 
Wittem vindt begin mei plaats. 
Op 19 april neemt de wethou
der afscheid in Veldhoven.

Toezicht provincie opgeheven
Wethouder Hans van de Looij 
(GBV) had goed nieuws: de 
provincie Noord-Brabant heeft 
per brief laten weten dat Veld
hoven niet langer meer onder 
toezicht staat waar het gaat om 
huisvesting van statushouders.

Veldhoven is erin geslaagd om 
zijn achterstand op dit gebied 
in 2016 geheel weg te werken, 
waardoor de gemeente nu aan 
zijn door de provincie opgelegde 
taakstelling voldoet.

Wethouder Piet Wijman (D66) 
benadrukte dat de situatie in 
Veldhoven toch echt anders 
ligt dan in het land. “De vier

Raadsnieuws

Een verontrustend persbericht 
van de KNVB was het zeker: 
twee van de drie amateurvoet- 
balclubs hebben moeite het 
hoofd boven water te houden. 
De noodklok van de voetbal
bond werd ook in Veldhoven 
gehoord en leidde tot raadsvra
gen van Daan de Kort (VVD). 
“Als dit onderzoek klopt, dan 
kampen zeker twee van de vier 
Veldhovense voetbalverenigin
gen met hun bestaanszeker
heid."

voetbalclubs hier zijn bloeiende 
verenigingen met een groeiend 
ledenaantal. Hetzelfde geldt 
voor de andere sportclubs. Ons

zijn geen problemen bekend, u 
misschien wel? “We blijven in 
nauw contact met de clubs", 
aldus Wijman.

Welstand: van 
controleren naar inspireren


