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Raadsn/euws Veldhoven

'Luchthaven na 2020 
niet zomaar laten groeien'
Per motie nam de Veldhovense raad afstand van de uitspraak in 
de Brainport-actieagenda, dat 'de geluidsruimte en bereikbaar
heid van Eindhoven Airport moeten meegroeien met de sterk toe
nemende vraag naar vliegverkeer'. Wethouder Piet Wijman van 
economische zaken ondersteunt de oproep van harte.
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Alle aanwezigen kregen uit
voerig van de burgemeester te 
horen hoe hij in die bewuste 
aprilweek - toen hij pas vrij 
laat vernam dat er een politiek 
omstreden congres voor jonge 
Eritreeërs in Veldhoven zou 
plaatsvinden bij Koningshof - 
lang vasthield aan fundamen
tele rechten als de vrijheid van 
meningsuiting en het recht van 
vergadering. Tot het op don
derdag 13 april tweemaal tot 
ongeregeldheden kwam tussen 
politie en demonstranten. De
monstranten van de conferentie 
forceerden de hekken rondom 
Koningshof en een groep van 
tientallen Eritreeërs belaagden 
de auto van een hoge rege
ringsfunctionaris uit Eritrea die 
de conferentie zou bijwonen.

"Na het tweede opstootje 
rond 7 uur 's avonds zijn er 78 
mensen opgepakt en met ge
vorderde lijnbussen afgevoerd 
naar het politiebureau in Eind
hoven. Intussen had ik signalen 
dat er mogelijk 2000 tot 2500 
mensen voor een demonstratie 
zouden komen, zowel voor- als 
tegenstanders van de conferen
tie. Door die twee incidenten

in combinatie met de signalen 
aangaande de komende dagen, 
ben ik mij gaan afvragen of de 
openbare orde en veiligheid wel 
waren verzekerd. Mede omdat 
er te weinig tijd was om de poli- 
tie-inzet aan te passen en onder 
meer wegen af te zetten, heb ik 
van mijn noodbevoegdheid ge
bruik gemaakt om de conferen
tie af te gelasten."

'MOTIE VAN WAARDERING'
Alle raadsfracties reageerden 
uitgesproken positief op de han
delwijze van de burgemeester. 
"Je hebt toch te maken met een 
vat vol dilemma's waarover je in 
korte tijd een beslissing moet ne
men", vond Ab Hofman (VSA). 
Ton Bolsius (CDA) concludeerde 
dat Mikkers 'behoedzaam en 
vastberaden' had gehandeld. Bij 
een massale vechtpartij zou Ko
ningshof gezien haar ligging im
mers een 'makkelijk in te nemen 
vesting' zijn geweest.
Deze grote blijk van waarde
ring werd vertaald in een motie. 
Daarin sprak de raad zich posi
tief uit over een 'correcte hand
having van de openbare orde, 
terwijl tegelijk het recht van ver
gaderen en de vrijheid van me

ningsuiting zo lang als mogelijk 
zijn geborgd'. Deze 'motie van 
waardering' werd door gehele 
raad omarmd en unaniem aan
genomen. "De motie is ook be
doeld als signaal bij eventuele 
juridische procedures", bena
drukte Herman Kootkar (SV). 
Want de kous is hiermee nog 
niet af. Hoewel de rechter in 
Den Bosch het kort geding van 
de organisatie YPFDJ op 14 april 
afwees, is er grote kans dat de 
Eritrese organisatoren het besluit 
aanvechten en met forse scha
declaims komen. Jack Mikkers 
meldde dat er inmiddels 179 be
zwaarschriften uit de hele we
reld zijn binnengekomen tegen 
het verbieden van de Eritrese 
conferentie in Koningshof. Die 
worden in juli behandeld.
Of de gemeente de gemaakte 
kosten nog gaat verhalen, is 
niet duidelijk. Daarbij wordt ook 
de afweging gemaakt of het 
principe van verhalen zwaarder 
weegt dan de kosten om te ver
halen. Er liggen nog geen claims 
bij de gemeente. "Voor claims 
is een juridische grondslag no
dig. Deze ontbreekt. Voordat 
partijen vervolgstappen kunnen 
nemen, dienen ze eerst de uit
komst van diverse (juridische) 
procedures af te wachten", al
dus Mikkers.

Zowel college als raad is het dus 
oneens met deze zinsnede, die 
de suggestie wekt van nood
zakelijke groei en oprekken 
van de geluidsruimte van het 
vliegveld. De motie roept op tot 
een gedegen procesvoorstel, 
waarin de maatschappelijke dis
cussie over de ontwikkelingen 
na 2020 kan worden gevoerd. 
Met een breed draagvlak als 
uitgangspunt. Een soortgelijke 
motie is ook aangenomen door 
de gemeenteraden van Eindho
ven en drie Kempengemeenten.

Initiatiefnemer namens zes frac
ties en opsteller van de motie Je
roen Rooijakkers (PvdA) gaf aan 
hoe belangrijk het is om nu al na 
te denken over de luchthaven na

2020. Hij gaf aan dat het belang
rijk is dat de gemeenten rondom 
Eindhoven Airport hierover kun
nen meedenken. Mede-indiener 
Herman Kootkar (Samenwer
kend Veldhoven) beaamde dat. 
"Hoe gaan we dit proces in? 
Waar staan we voor?" Adriënne 
van Pelt (D66) en Ab Hofman 
(VSA) willen snel met de oor
spronkelijke klankbordgroep 
nadenken over de toekomst van 
de luchthaven. De VVD-fractie 
stelde zich wat gereserveerder 
op, maar stemde toch in met de 
motie omdat die niet gaat over 
de inhoud van de afspraken over 
het vliegveld, maar vooral alle 
partijen aan tafel wil houden. De 
motie werd zodoende unaniem 
aangenomen.

Burgemeester Mikkers sloot 
het agendapunt af 
met een woord van 
dank aan de gehele 
raad voor de uit
gesproken waar
dering voor hem 
en het gehele 
team.

Op 30 mei ontvingen de deelnemers aan de cursus Politiek Actief hun certificaat uit 
handen van burgemeester Jack Mikkers. Het was de tweede keer dat de gemeente 

Veldhoven de cursus organiseerde, waarbij geïnteresseerde burgers in zes cursusavon

den kennis maken met de lokale politiek, de gemeente en het openbaar bestuur.

Burgemeester legt verantwoording af aan 
raad over noodbevel bij conferentie Eritreeërs

Waardering voor handels
wijze burgemeester rond
om noodbevel
Het is in zijn 14-jarig burgemeesterschap nog niet eerder voorgekomen dat burgemeester Jack Mikkers 
van zijn noodbevoegdheden gebruik maakte. Tot 13 april. Toen vaardigde hij het noodbevel uit en 
werd een landelijke conferentie van jonge Eritreeërs in congrescentrum Koningshof verboden. Een 
niet alledaagse beslissing, waarover burgemeester Jack Mikkers op 30 mei verantwoording aflegde 
aan de raad.

In de besluitvormende vergadering van 30 mei vergaderde de 
gemeenteraad van Veldhoven over de toekomst van Eindhoven 
Airport en de uitgevaardigde noodbevoegdheid op 13 april door 
burgemeester Mikkers.

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.

De agenda van de raadsvergadering van 30 mei was enkele da
gen eerder sterk gewijzigd als gevolg van de coalitiebreuk. Op 
23 mei maakten GBV en D'66 bekend per direct hun politieke 
samenwerking met VSA stop te zetten, en een nieuwe coalitie 
met de VVD te vormen. Op maandag 12 juni vindt een extra 
raadsavond plaats waarin o.a. de benoeming van Ad van den 
Oever als nieuwe wethouder, de kiosk bij de kinderboerderij, 
en de verbouwing van de bibliotheek voor de huisvesting van 
de muziekschool, op de agenda staan. Kijk voor de volledige 
raadsagenda op pagina 7 van dit Veldhovens Weekblad.


