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Woensdag 24 april ^ 2019

Verbetertraject
'Raad als volksvertegenwoordiger'
Op 19 februari nam de gemeenteraad de aanbevelingen van de Reken 
kamercommissie over om te komen tot verbeteringen in de manier 
waarop de gemeenteraad zijn rol als volksvertegenwoordiger invult.
Een werkgroep uit de raad is van start gegaan om samen met het col
lege van burgemeester & wethouders en ambtenaren verbeteringen uit te 
werken. In oktober is het traject afgerond en worden de verbeteringen en 
wijzigingen behandeld in de gemeenteraadsvergadering.

Wilt u gast van de raad zijn?
Op dinsdag 14 mei 2019 wordt 'Gast van de 
Raad' georganiseerd. U wordt dan om 18.30 
uur in het gemeentehuis ontvangen door ge
meenteraadsleden en griffie. U krijgt inzicht in 
het reilen en zeilen van de gemeenteraad en 
neemt een kijkje achter de schermen van het 
gemeentehuis. Daarnaast krijgt u uitleg over 
de raadsvergadering die u die avond bijwoont. 
Geïnteresseerd? Meldt u zich dan aan via 
griffie@veldhoven.nl. -—

Op 15 april 2019 kreeg de gemeenteraad in een beeldvormende 
raadsavond uitleg over het proces dat het college heeft vastge
steld om te komen tot een aantrekkelijker Citycentrum.

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.

Raadsnieuws

tot het vestigen van een apo
theek en maatschappelijke or
ganisaties in het winkelgebied.

Sommige raadsleden drongen 
aan op een 'bredere focus' dan 
parkeren alleen. Ook het ver
groten van de levendigheid, 
meer horeca en het tegengaan 
van leegstand passeerden de re
vue. Van Loon zei dat er zeker 
aandacht is voor deze aspecten. 
"We hopen dat het review pa
nel richting aangeeft voor ove
rige gewenste maatregelen om 
het centrum aantrekkelijker te 
maken. Maar de focus ligt op 
het parkeerbeleid."

Veldhoven
Belanghebbenden worden geraadpleegd om mee 
te denken over aantrekkelijkheid Citycentrum

'Citycentrum aantrekkelijker 
maken door goedkoper parkeren'
De gemeente Veldhoven heeft plannen om het Citycentrum aantrekkelijker te maken, en heeft daar 
ook geld voor over: 200.000 euro dit jaar en 400.000 euro jaarlijks vanaf 2020. Een deel van dat geld 
zal bestemd zijn om het parkeerbeleid te wijzigen. In een beeldvormende vergadering op 15 april 
werd de raad over deze plannen, die nog in de beginfase verkeren, geïnformeerd.

Voor een plan van aanpak had 
het college van B&W een ad
viesbureau ingehuurd (Empac- 
tion), dat gespecialiseerd is in 
parkeervraagstukken én veel 
ervaring heeft met samen- 
spraaktrajecten. Een voorlopige 
slotsom van de verkenning die 
dit bureau heeft uitgevoerd, is 
dat gratis parkeren financieel 
niet haalbaar is, en dat er ook 
andere maatregelen - dan al
leen het parkeerbeleid wijzigen 
- nodig zijn om een centrum 
aantrekkelijker te maken.

Paul van Loon van Empac- 
tion betoogde dat een goed 
samenspraaktraject met be
langhebbenden buitengewoon 
belangrijk is. Op basis van de

uitgangspunten van het college 
van burgemeester & wethou
ders wordt een selectieve be
langengroep geraadpleegd, die 
zich bezighoudt met de ontwik
keling van het centrum. Deze 
groep adviseert over maatre
gelen waardoor het centrum 
aantrekkelijker wordt en over 
het parkeerbeleid. Het college 
neemt een besluit over de op
lossingsrichtingen.

WINKELIERS EN BEWONERS 
PRATEN MEE
Vervolgens ligt de inspraak-bal 
bij een review panel, een soort 
klankbordgroep. Hiervoor wor
den meerdere belanghebben
den uitgenodigd: winkeliers, 
supermarkten, horeca, bewo

men - als het goed is - breed 
gedragen formuleringen op ta
fel, die in de vorm van een ad
vies naar B&W gaan."

Van Loon denkt aan minimaal 
drie samenspraakavonden met 
dit review panel. "De ervaring 
leert dat op de eerste avond 
veel emoties loskomen over het 
tot nu toe gevoerde parkeer
beleid. Daarna \
kunnen we 
over nieuwe 
oplossingen pra
ten. Die krijgen op 
de tweede avond 
al meer vorm.
Op de slot- 
avond ko-

OPLAADPUNTEN 
VOOR E-BIKES
Tijdens een vragenronde on
der de raadsfracties kwamen 
diverse suggesties los om het 

Citycentrum aantrek
kelijker te maken. 

Die varieerden 
van een be
waakte fiet

senstalling, 
gratis parkeren 
in de ochtend en 
oplaadpunten 

voor e-bikes

ners van het Citycentrum, mo
gelijk theater en zwembad en 
ook bezoekers. In het panel 
zullen 15 tot 20 mensen mee
praten.

De samenspraak komt in juni 
goed op gang, als het review 
panel wordt samengesteld. De 
verwachting is dat het college 
in augustus het pakket maat
regelen voor een aantrekkelij
ker Citycentrum vaststelt, dat 
dus mede uit de inbreng van 
betrokkenen naar voren is ge
komen. Pas in het najaar is de 
gemeenteraad aan zet. Op 3 
september is er een nieuwe 
beeldvormende vergadering, 
waarna de oordeels- en besluit
vorming in oktober plaatsvindt.


