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Op 24 oktober vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven. Tij
dens deze vergadering besloot de gemeenteraad onder andere 
over de locatie en het investeringskrediet van het nieuwe zwem
bad. Daarnaast werd Willem-Jan van de Ven toegelaten tot de 
raad namens de VVD en zat waarnemend burgemeester Letty 
Demmers haar eerste raadsvergadering voor.

Met ‘Raadsnieuws' heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de raads
vergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist in op
dracht van de gemeente.

Geen verrassingen in de raad van 24 oktober: de raad ging unaniem akkoord met de bouw van een 
nieuw zwembad op de plaats van de voormalige basisschool De Rank, pal naast de huidige locatie 
in het Centrum. Na de oordeelsvormende raad - enkele weken eerder - lag dit besluit al in de lijn 
der verwachting. Toch debatteerde de raad nog zo'n anderhalf uur over dit al jaren slepende dossier.

Burgemeester Demmers 
van start in de raad

Dat had alles te maken met 
twee amendementen en een 
motie die oppositiepartijen 
hadden voorbereid. Ze gingen 
over duurzaamheid (zie onder
staande artikel), het taakstel
lende investeringskrediet en de 
communicatie met betrokke
nen. De financiële pijn die bij 
een nieuw zwembad hoort, was 
eerder al ‘geleden'. De ‘nieuwe 
Ekkerman' gaat ongeveer 11,1 
miljoen euro kosten. De zwem- 
sport (met zwem- en waterpo- 
lovereniging Njord als groot
gebruiker) gaat de gemeente 
de komende 45 jaar gemiddeld 
539.000 euro per jaar kosten.

Dat is veel geld, en enkele frac
ties wilden het college vastpin
nen op dat bedrag, door er een 
zogeheten taakstellend budget 
van te maken. Herman Kootkar 
(Samenwerkend Veldhoven) 
diende er zelfs een amendement 
voor in, dat werd ondersteund 
door VSA. Hij zei er ‘niet gerust 
op te zijn dat het bij 11,1 mil
joen blijft'. Ondanks de belofte 
van D66-wethouder Piet Wij-

man dat het realistisch begroot 
is en dat hij terug komt naar de 
raad als er meer geld nodig is. 
"Dan is de trein al op gang. Bij 
een overschrijding kunnen we 
niet anders dan akkoord gaan", 
aldus Kootkar.

VSA-fractieleider Ab Hofman 
zag de brief al voor zich waarin 
de raad om extra geld wordt 
gevraagd. "Zo ging het name
lijk ook bij de muziekschool. Nu 
lijkt het op een krediet met een 
open einde. De raad mag geen 
blanco cheque uitschrijven."

RENTESTIJGING NIET TE 
VOORZIEN
Wethouder Wijman (D66) wil
de echter niet weten van zo'n 
taakstellend budget als harde 
eis. Hij wees op zaken die de 
gemeente niet in de hand heeft, 
zoals rentestijgingen en stij
gende bouwkosten. "Maar die 
11,1 miljoen is wel degelijk een 
realistisch budget, waar door 
deskundigen goed over is nage
dacht. Op een aantal punten is 
zelfs conservatief gerekend. Het

is zeker niet zo dat de investe
ring in het zwembad een open 
einde heeft", besloot Wijman.

Het amendement van Samen
werkend Veldhoven, gesteund 
door VSA, met 7 tegen 18 
stemmen verworpen. Eenzelfde 
lot onderging het amendement 
van PvdA - gesteund door VSA 
en Samenwerkend Veldhoven 
- over tekort schietende com
municatie. Jeroen Rooijakkers 
(PvdA) verzocht tevergeefs het 
college een communicatieplan 
te schrijven, waarin duide
lijk wordt hoe met de betrok
ken partijen en omwonenden 
wordt gecommuniceerd. "Niet 
nodig", oordeelde Wijman. 
"We hebben al met alle par
tijen gesproken en aangegeven 
hoe we met hen in het vervolg
traject communiceren."

Nu het raadsbesluit een feit is 
kan de wethouder aan de slag. 
Binnenkort start de aanbeste
dingsprocedure. Naar verwach
ting start de bouw van het 
nieuwe zwembad in 2019.

Willem-Jan van de Ven vervangt Mieke Prinsen 
namens de VVD in de gemeenteraad

Raadsnieuws
Nieuw zwembad in centrum 
voor 11,1 miljoen erdoor

Veldhoven

Mevrouw Letty Demmers (65) is voor minimaal een vol jaar de 
nieuwe (waarnemend) burgemeester van Veldhoven. Op 24 ok
tober leidde zij voor het eerst de raadsvergadering. Met een bloe
metje heette waarnemend raadsvoorzitter Wim Groe
nendijk (GBV) haar welkom.

en
Letty Demmers was eerder onder andere 
burgemeester van Reusel-de Mierden 
Best en korpschef van de regiopolitie Zee 
land. Op dit moment is zij landelijk voorzitter 
van D66. Het is voor het eerst dat Veldhoven 
vrouwelijke burgemeester heeft. "UK
Wisseling in fractie VVD

Zwembad moet 
'bijna energieneutraal'

Willem-Jan van de Ven (26) is namens de VVD als nieuw raads
lid toegelaten. Hij was eerder lid van de steunfractie. Hij volgt 
zijn partijgenote Mieke Prinsen op, die kort geleden aankon- 
digde de raad te verlaten in verband met het aanvaarden van 
een nieuwe baan. Zij werd met bloemen en een dankwoord 
uitgeleid door burgemeester Demmers na een ruim zeven jaar 
durend raadslidmaatschap.

De gemeente Veldhoven hanteert hoge duurzaamheidseisen voor het nieuwe zwembad, dat 'bijna 
energieneutraal' gaat worden. Projectwethouder Piet Wijman (D66) had eerder al aangegeven dat 
deze ambitie het bad ongeveer 1 miljoen euro duurder maakt.

Plangebied van het nieuwe zwembad in Veldhoven

De VSA-fractie wilde nog een 
stap verder gaan en diende een 
motie in om een ‘meer dan' ener
gieneutraal zwembad te bouwen. 
Wendy van der Grinten legde uit 
waar zij aan dacht: gasloos, zon
necellen op het dak, gebruik van 
restwarmte uit de industrie, vol
ledige recycling. VSA-fractieleider 
Ab Hofman voegde hier aan toe 
dat deze extra maatregelen ook 
wat extra mogen kosten, boven
op het investeringskrediet van 
11,1 miljoen euro.

Verschillende fracties spron
gen er bovenop. Eric van Do
ren (GBV), Adriënne van Pelt 
(D66) en Maarten Prinsen 
(VVD) lieten weten dat zij de

duurzaamheidsambities van het 
college ruim voldoende vinden. 
Zij vrezen ook vertraging van 
het bouwproces. Toen ook op
positiepartijen vraagtekens had
den, trok VSA haar motie in.

Ook een ander onderdeel van 
de plannen, de waarschijn
lijke sluiting van wijkcentrum 
D'n Uitwijk, zorgde voor enige 
emotie. Pierre Bijnen (GBV) be
nadrukte dat het stichtingsbe
stuur zelf heeft aangegeven te 
willen stoppen en dat er ook te 
weinig vrijwilligers zijn. Ton Bol- 
sius (CDA) verwierp dat argu
ment: "Wij vinden wijkcentra 
heel belangrijk. Je verschuilen 
achter dat ‘het bestuur niet ver

der wil' vind ik verwerpelijk!


