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Veldhoven
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

1. Opening Om 20.00 uur.

Afwezig:
- Jos van Daele (VVD)

2. Vaststellen definitieve agenda Akkoord.

3. Trekking stemmingsnummer Nr. 15 Frans Hofmeester

4. Informatieronde
4.1 Vragen vanuit de raad aan het college - VVD inzake 'Programma aanpak stikstof'

Poho Van den Oever zegt dat de rekentool van 
het ministerie afgelopen maandag is 
binnengekomen. Er is nu nog geen duidelijkheid 
over het gebruik van de tool en de eventuele 
uitkomsten van het gebruik ervan. Zodra er meer 
informatie is, zal de raad worden geïnformeerd.

4.2 Mededelingen vanuit de raad inzake 
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

4.3 Mededelingen vanuit het college aan de 
raad

Poho Van de Looij deelt mee dat het voorstel 
inzake De Schalm dat vanavond op de agenda 
staat, afwijkt van hetgeen in de begroting wordt 
voorgesteld. In de begroting wordt voorgesteld 
een bedrag van 113.000 euro in 2020 nog niet 
aan de Schalm beschikbaar te stellen.



5. Artikel 42 vragen 5.1 BPV inzake 'Stand van zaken 
toezeggingen college'

Er zijn aanvullende vragen. Een aantal vragen, 
dat gesteld is aan de poho's zullen worden 
beantwoord.
Poho De Kort zegt toe dat dit jaar er een 
informatienota over toegankelijkheid naar de raad 
komt.

5.2 Senioren Veldhoven inzake 
'Processierups'

Er zijn geen aanvullende vragen.

6. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen insprekers gemeld.

7. HAMERSTUKKEN
7.1 19.081 Vaststellen Coördinatieverordening 

Wet ruimtelijke ordening
AvdO Het raadsbesluit wordt unaniem (26 

stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.
7.2 19.073 Vaststellen verordeningen 

Starterslening en Stimuleringslening
HvdL Het raadsbesluit wordt unaniem (26 

stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.
7.3 19.041 Uitwerking maatregelenpakket 

bereikbaarheid De Run
AvdO Het raadsbesluit wordt unaniem (26 

stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.
7.4 19.049 Intrekken verordening 

voorzieningen wethouders uit 2003
MD Het raadsbesluit wordt unaniem (26 

stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.
7.5 19.071 Tweede kwartaalrapportage 2019 JR Het raadsbesluit wordt unaniem (26 

stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.
8. BESPREEKSTUKKEN
8.1 19.065 Vaststellen van het Gemeentelijk 

Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
AvdO Een amendement inzake 'Doorverbinding 

Peter Zuidlaan en Julianastraat' van BPV, 
Lokaal LiberaaL, VSA en Senioren Veldhoven 
wordt, met 15 stemmen tegen en 11 
stemmen voor, verworpen.
Een (aangepast) amendement inzake 
'Toevoegen maatregelen ter verbetering van 
de fietsveiligheid op rotondes' van alle 
fracties wordt unaniem (26 stemmen) 
aangenomen.
Bij het amendement 'Wegcategorisering 
Sondervick' van BPV, Lokaal Liberaal, VSA, 
D66, CDA en Senioren Veldhoven staken de 
stemmen: 13 voor, 13 tegen.
Het gevolg hiervan is dat de stemming over 
dit amendement, het voorstel en een motie 
over 'Doorverbinding Peter Zuidlaan en
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Julianastraat' van VVD, GBV en PvdA zal 
worden doorgeschoven naar de 
besluitvormende raadsvergadering van 29 
oktober a.s.

8.2 19.077 In de stand houden Theater De 
Schalm

HvdL Het raadsbesluit wordt met 19 stemmen 
voor (GBV, VVD, CDA, D66, PvdA, BPV,
Lokaal Liberaal) en 5 stemmen tegen 
(Senioren Veldhoven, VSA) aangenomen.

Mevr. Van Galen (GBV) en mevr. De Greef 
(Senioren Veldhoven) zijn bij de behandeling niet 
aanwezig wegens een (mogelijke) 
belangenverstrengeling.

8.3 19.029 Akkoord gaan met hogere 
exploitatielasten voor zwemsport

DdK Het raadsbesluit wordt met 19 stemmen 
voor (GBV, VVD, CDA, D66, PvdA, BPV,
Lokaal Liberaal) en 6 stemmen tegen 
(Senioren Veldhoven, VSA) aangenomen.

Mevr. Hartlief (D66) is bij de behandeling niet 
aanwezig wegens een (mogelijke) 
belangenverstrengeling.

8.4 19.067 Vaststellen samenspraaktraject 
gebiedsontwikkeling centrum-west

AvdO Het raadsbesluit wordt met 24 stemmen 
voor (GBV, VVD, VSA, Senioren Veldhoven, 
D66, PvdA, BPV, Lokaal Liberaal) en 2 
stemmen tegen (CDA) aangenomen.

Een ingediend amendement inzake 
'Vaststellen samenspraaktraject 
gebiedsontwikkeling centrum-west' van BPV, 
Lokaal Liberaal, VSA, CDA en Senioren 
Veldhoven wordt ingetrokken.

De aangepaste motie van alle fracties 
'Centrum versterken met gebiedsvisie 
Centrum-west' wordt unaniem (26 stemmen 
voor, 0 tegen) aangenomen.

9 Sluiting Om 00.33 uur sluit de voorzitter de 
vergadering.
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AMENDEMENT

Onderwerp Toevoegen maatregelen ter verbetering van fietsveiligheid op rotondes
Datum 17 september 2019
Ingediend door D66, Senioren Veldhoven, CDA, VSA, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal 

Liberaal
Naar aanleiding van Agendapunt 8.01, Raadsvoorstel 19.065 Vaststellen van het

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 17/09/2019,

kennis genomen hebbend van:
4 De nota Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP),

overwegende dat:
4 Verkeersveiligheid een belangrijk maatschappelijk thema is,
4 vooral kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers en fietsers een hoge mate 

van bescherming verdienen
4 het college terecht inzet op stimulering van fietsverkeer,
4 onder andere rotondes op doorgaande wegen door veel inwoners als onveilig voor 

fietsers worden ervaren,
4 het college van B&W om die reden op een enkele rotonde een 'installatie' van twee 

oude, gekleurde fietsen heeft neergezet,
4 Deze 'installatie' niet of nauwelijks opgemerkt, laat staan begrepen wordt',

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 19.066 als volgt te wijzigen door de volgende 
punten toe te voegen:

4 om de verkeersveiligheid voor fietsers in heel Veldhoven en in het bijzonder 
op verkeersrotondes te vergroten is het noodzakelijk om 
gedragsbeïnvloedende maatregelen te nemen die een positief effect hebben 
op bewustwording van de mogelijke gevaarlijke situatie ter plaatse, zowel bij 
het langzame verkeer als bij het gemotoriseerde verkeer.

4 Deze maatregelen worden opgenomen in de kolom 'maatregelen' in één van 
de modules 'Veiligheid'/'Fiets'/'Verkeerseducatie' van het GVVP.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - AANGENOMEN

Voor 26 stemmen (PvdA, BPV, CDA, SV, VSA, LL, VVD, D66, GBV )

Tegen 0 stemmen
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Onderwerp Centrum versterken met gebiedsvisie Centrum-west
Datum 17 september 2019
Ingediend door GBV, VVD, PvdA, D66, LL, BPV, VSA, CDA, SV
Naar aanleiding van Agendapunt 8.04, raadsbesluit 19.067

"Vaststellen samenspraaktraject gebiedsontwikkeling centrum-west"

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 13 november 2018,

kennis genomen hebbend van:
4 Het raadsvoorstel (19.067) inzake het samenspraaktraject voor de gebiedsvisie 

centrum-west,

overwegende dat:
4 Met het samenspraaktraject een breed gedragen ruimtelijke visie voor centrum-west 

beoogd wordt waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied toeneemt;
4 Het nodig is "om een gebiedsvisie te maken waarin de ruimtelijke en functionele 

kansen van het gebied integraal bekeken en afgewogen worden met de 
belanghebbende partijen";

4 Een samenspraaktraject alleen mogelijk is als er ook daadwerkelijk ruimte is voor de 
deelnemers van het samenspraaktraject om inbreng te leveren;

4 Er zodoende niet te scherp/specifiek geformuleerde kaders in het procesvoorstel 
dienen te worden opgenomen;

4 Het wel belangrijk is dat de gebiedsontwikkeling een aanvulling moet zijn voor het 
centrum;

4 De behoefte aan woningen groot is in Veldhoven;
4 De financiële positie van de gemeente Veldhoven er om vraagt dat er ook bij dit 

voorstel en de uitwerking er van rekening gehouden wordt met de financiële positie 
van de gemeente Veldhoven;

verzoekt het college:
1. 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,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen voor - 0 stemmen tegen: AANGENOMEN

Voor 26 stemmen (PvdA, BPV, CDA, SV, VSA, LL, VVD, D66, GBV)

Tegen 0 stemmen
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