
Resultatenoverzicht raadsvergadering 

Raadsavonden 10 januari 2023 - Oordeelsvorming

♦♦♦4Veldhoven
Wat brengt dit overzicht in beeld:
- door de raad genomen besluiten;
- toelichting en door het college van B&W gedane toezeggingen;

Onderdeel: Agendapunten
AP Korte omschrijving agendapunt POHO 1. Besluiten 2. Toelichting en toezeggingen college B&W

28 november
1. Opening Om 20.00 uur. De vergadering wordt voorgezeten door mevr. Van Dongen- 

De Kruijf

Afw: dhr Prinsen en Saris
2. Vaststellen definitieve agenda De agenda wordt vastgesteld. Dhr Wijman stelt voor om agendapunt 6.1 Vaststellen 

verordening Burgerinitiatief van de agenda af te voeren. 
Daarnaast spreekt hij zijn teleurstelling uit over het groot 
aantal raadsvoorstellen dat is doorgeschoven naar andere 
agenda's.
Weth. Van Brakel meldt dat er voor alle 
bestemmingsplannen legitieme redenen zijn en dat er soms 
te vroeg plannen op de raadsplanning zijn geplaatst.

Er ligt een rol voor het presidium en de griffie om dit (met 
de organisatie) beter vast te stellen en te controleren.

3. Informatieronde
3.1 Vragenhalfuur Dhr. Wijman (D66) inzake 

incidenten jaarwisseling.

Mevr. Heutinck inzake 
kerkgebouwen Veldhoven

Weth. Giesbertz geeft aan dat de jaarwisseling relatief rustig 
is verlopen. Na een korte toelichting over het aantal 
incidenten wordt aangegeven dat de totale schade ongeveer 
C7.600 bedraagt.
Voor wat betreft de uitstoot van stikstof en fijnstof zijn geen 
specifieke Veldhovense gegevens bekend.

Weth. Rooijakkers: Er hebben reeds diverse gesprekken 
plaatsgevonden en zullen nog gaan plaatsvinden.
Gesprekken worden gevoerd door het Monumentenhuis en 
kerkbesturen. Het emotionele aspect wordt niet onderschat.



Wel wordt opgemerkt dat het hier een zaak van de 
kerkbesturen betreft en niet van de gemeente.

Toezegging: Gekeken zal worden of er een beeldvormende 
raadsvergadering georganiseerd kan worden waarin de raad 
geïnformeerd zal worden over de stand van zaken.

Toezegging: G. Coppens krijgt een schriftelijk antwoord op 
zijn vraag over de stand van zaken mbt het torentje van 
Koningshof.

3.2 Mededelingen vanuit de raad over de 
regionale samenwerkingsverbanden

nvt

3.3 Mededelingen vanuit het college van 
Burgemeester & Wethouders

nvt

4. Artikel 42 vragen De onderstaande artikel 42 
vragen zijn beantwoord.

D66 inzake Regio-Fonds
Tranche 3 en 4.
(dhr. P. Wijman-D66)

Weth. van Broekhoven onderkent dat het hier een wir-war 
van traches en projecten betreft. De insteek is in dit kader 
een brede, regionale en integrale aanpak.
Van belang is om ons als Veldhoven goed te positioneren en 
lokale projecten ook mee te laten liften (Culturele Hot-Spot 
en Masterplan City-Centrum).

5 Spreekrecht Burgers Er hebben zich geen insprekers gemeld.
6. Raadsvoorstellen
6.1 Vaststellen verording

Burgerinitiatief gemeente
Veldhoven 2023

Pres Afgevoerd van de agenda

6.2 Budget beschikbaar stellen 
Masterplan City-Centrum

TvB HAMERSTUK. De fractie van
GBV laat de griffie vóór de 
besluitvormende vergadering 
weten als zij dit voorstel alsnog 
willen bespreken.

7. Sluiting De voorzitter sluit de 
vergadering om 22.00uur
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