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Citycentrum.

Goedenavond gemeenteraad, college en anderen aanwezigen.

Fijn dat ik hier even mag inspreken.

Mijn naam is Sjoert Bossers, directeur/bestuurder van Theater de Schalm én tevens 
voorzitter van de stichting stuurgroep Centrum. Vanuit deze laatste rol wil ik namens de 
stuurgroep onze waardering uitspreken voor de totstandkoming van het 
Verkenningsdocument Citycentrum.

De stichting stuurgroep Centrum is opgericht met als doel zaken te behartigen in het belang 
van een aantrekkelijk en kwalitatief duurzaam winkelgebied. De stuurgroep komt drie tot 
vier keer per jaar in vergadering samen. In dit overleg zijn Veldhovense ondernemers, 
eigenaar van de citypassage, vereniging van eigenaars, culturele instellingen en bewoners 
vertegenwoordigd. De gemeente ondersteunt en schuift aan. Zo ook de wethouder 
economie en bedrijvigheid. In de afgelopen jaren heeft de stuurgroep het centrum 
ontwikkelingsprogramma (COPr) en de daaruit voortvloeiende maatregelenbundel met 
allerlei acties, projecten opgesteld en uitgevoerd. Dit alles met het doel de leefbaarheid en 
de toekomstbestendigheid van het Citycentrum te bevorderen. Dat is zo u weet voor een 
deel gelukt. Maar nog lang niet voldoende.

Er is meer nodig. Er is vergaand, structurele aanpak nodig om het Citycentrum weer het 
kloppend hart van Veldhoven te laten zijn voor alle inwoners!

Dat weten we al veel langer en daarom is het goed dat er nu een verkenningsdocument ligt. 
Inhoudelijk kunnen wij er ons goed in vinden. U zult begrijpen dat we van nature erg 
pragmatisch zijn ingesteld, we ervaren de urgentie aan den lijve en daarom hadden we graag 
al wat meer concretere uitwerkingen in het document willen zien. We vinden het echter ook 
belangrijk dat het proces zorgvuldig én in goede samenspraak verloopt. Deze verkenning 
vormt het startpunt voor een brede omgevingsdialoog met de Veldhovense gemeenschap en 
belanghebbenden. Dat vinden wij een goede zaak. We ondersteunen dit dan ook van harte.

Onze zorg zit hem in de snelheid van het proces. We begrijpen dat er pas eind dit jaar een 
masterplan gereedkomt waarna de verschillende deelgebieden opgepakt kunnen worden. 
Wij pleiten ervoor om zoveel mogelijk procedures en participatie écht eerder én, voor zover 
mogelijk, parallel te laten verlopen. Zodat deze doorlooptijd substantieel kan worden 
verkort. Wij bieden daarbij al onze steun én hulp aan. Zie ons als een serieuze partner die 
vanuit een brede vertegenwoordiging, zorgvuldig én betrokken onze bijdrage willen leveren 
om tot een breed gedragen, geweldig nieuw plan voor een toekomstbestendig Citycentrum 
te komen. Het momentum is daar, tijd voor doorpak én actie!
Dank voor uw aandacht!


