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Raadsnieuws Veldhoven
Lokaal Liberaal pleit vergeefs voor ontheffing huidige bewoners

'Geen permanente bewoning 
meer op vakantieparken'
Moet je bewoners van vakantiepark Molenvelden die al jarenlang in een huisje wonen, ontheffing ge
ven van het verbod op permanente bewoning? Of dient een gemeente zich strikt aan de wet te houden 
en de bewoners erop te wijzen dat zij maximaal zes maanden per jaar in een chalet mogen verblijven? 
Het college meent het laatste, maar vond op 2 april een flink deel van de raad tegenover zich.

Vakantiepark Molenvelden
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De kwestie kwam aan het licht 
door de controle die de ge
meente uitvoerde op 13 maart 
jl. Dit was voor Maarten Prin
sen van de fractie Lokaal Libe
raal aanleiding een motie in te 
dienen, waarin hij opriep tot 
het opschorten van controles 
en een tijdelijke ontheffing van 
het verbod om op recreatiepar
ken te wonen. Hij wees op het 
grote woningtekort in Veldho
ven en regio, waardoor veel 
chaletbewoners geen kant op 
kunnen. "Ik heb met een aan
tal van hen gesproken. Ze zijn 
zich rot geschrokken door de 
onverwachte controle van de 
gemeente op 13 maart. Velen 
zijn aangewezen op een sociale 
huurwoning, maar daarvoor 
is een enorme wachtlijst. Mijn 
voorstel is: geef ze ontheffing 
voor permanente bewoning 
voor tenminste tien jaar."

Daar voelde burgemeester 
Marcel Delhez echter niets 
voor. Over de actie op 13 
maart zei hij: "We wilden met 
een integrale handhavings- 
actie, samen met politie, Vei- 
ligheidsregio en Lumens, een 
beeld krijgen van de bewoning 
op het park. Dat gaan we na 
Molenvelden ook op 't Wit- 
ven en andere plaatsen doen. 
Illegale bewoning leidt tot mi- 
niwijken die onder de radar 
van de gemeente blijven. Met 
ondermijnende criminaliteit als 
mogelijk gevolg." Hij ontraad
de de motie met klem.

'GEEN GROTE MISSTANDEN'
Delhez benadrukte dat tijdens 
de bewuste actie op Molenvel-

den 'geen hele grote misstan
den' zijn ontdekt. "Gelukkig 
maar." Er wordt nu een rap
portage gemaakt, waarin zeker 
ook aandacht is voor hulpver
lening aan de bewoners van 
de chalets. Sommige van hen 
hebben bijvoorbeeld thuiszorg. 
"We zullen de mensen niet aan 
hun lot overlaten. Niemand is 
gesommeerd het park te verla
ten; wel is geadviseerd om op 
eigen kracht naar woonruimte 
elders te zoeken." Bij de actie 
op 13 maart zijn 169 huisjes 
gecontroleerd, waarvan er ten
minste 113 permanent worden 
bewoond.

Maarten Prinsen gaf niet op. 
"Er is door de gemeente een 
termijn van zes maanden 
genoemd. Na die tijd 
moeten de mensen hun 
chalet verlaten hebben.
Dit heeft bij veel men
sen stress veroorzaakt. Zij 
kunnen nergens terecht." 
Burgemeester Delhez 
ontkende dat niet.
"Wij moeten ons 
nu eenmaal aan de wet hou
den." Prinsen weer: "Natuur
lijk, mensen weten dat per
manente bewoning niet mag. 
Maar hoe kunnen we hen ge
rust stellen? Maak een gebaar 
naar die mensen." Delhez: 
"Natuurlijk is het voor hen een 
lastige situatie. Maar als deze 
motie wordt aangenomen, 
moet ik hem naast me neerleg
gen. U kunt van mij niet ver
wachten dat ik tegen de regels 
van rijk en provincie inga. Maar 
ik beloof u terug te komen met 
passende maatregelen."

BIJVAL OPPOSITIEPARTIJEN
Prinsen kreeg aardig wat bijval 
in de raad, onder meer van Ma- 
riëlle Giesbertz (D66) en Wim 
Peters (VSA). Coalitiepartner 
VVD wees bij monde van Yentl 
van Bakel - net als Delhez - op 
een besluit van januari 2018, 
toen al maatregelen tegen ille
gale bewoning werden aange- 
kondigd. Een tien jaar durende 
ontheffing, zoals voorgesteld 
in de motie, wees de VVD af. 
"Dan creëer je eenzelfde pro
bleem over tien jaar."

Korte tijd verhardde het de
bat, college en fracties vroegen 
beurtelings om schorsing. Ook 
met een tussenvoorstel van Lo

kaal Liberaal om een brief naar 
alle betrokkenen te sturen, 

met de bedoeling dat 
de gemeente de 
zorgen van de 
huidige bewoners 

op het vakantiepark 
wegneemt, kon Marcel 

Delhez niet instem
men. "U moet niet 
op de stoel van het 

college gaan zitten", aldus de 
burgemeester.

Prinsen reageerde boos, maar 
besloot toch - na weer een 
schorsing - zijn motie niet in 
stemming te brengen en aan te 
houden tot 1 oktober. Voor die 
tijd zal namelijk het college via 
een rapportage de gemeente
raad informeren over een plan 
van aanpak. De burgemeester 
op zijn beurt beloofde met oog 
voor de bewoners aan de slag 
te gaan en maatwerk voor alle 
betrokkenen te leveren.

Op 2 april 2019 vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven. 
Tijdens deze besluitvormende raadsvergadering sprak de raad 
onder andere over de Woondeal in het Stedelijk Gebied Eindho
ven en de permanente bewoning op recreatieparken.

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.

Raadsagenda
Beeldvormende
raadsavond 4LDe Veldhovense gemeenteraad komt 
op maandag 15 april 2019 bijeen voor 
een beeldvormende raadsavond in de raadzaal van het 
gemeentehuis, Meiveld 1 in Veldhoven. Deze informatieve 
bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur.

Op http://gemeenteraad.veldhoven.nl vindt u via de kalender 
meer informatie over deze avond.

TIJDENS DEZE AVOND
WORDT DE RAAD GEÏNFORMEERD OVER:
4 Plan van aanpak 'vergroten aantrekkelijkheid 

CityCentrum'
Op 19 maart stelde het college van B&W het stuk 'Ver
groten aantrekkelijkheid Citycentrum' vast. In dit col- 
legestuk zijn de uitgangspunten en het proces om te 
komen tot een aantrekkelijker winkelcentrum en het 
herijken van het parkeerbeleid opgenomen.

Wilt u gast van de raad zijn?
Op dinsdag 14 mei 2019 wordt 'Gast van de Raad' georga
niseerd. U wordt dan om 18.30 uur in het gemeentehuis ont
vangen door gemeenteraadsleden 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. Ge- 
interesseerd? Meldt u zich dan aan via griffie@veldhoven.nl.

Sneller bouwtempo: van 200 
naar 400 huizen per jaar
Veldhoven mag de komende jaren geen 200 maar 400 huizen per 
jaar bouwen. Een versneld bouwtempo dus, bedoeld om aan de 
grote vraag naar woonruimte tegemoet te komen. Dit voornemen 
staat in de Woondeal SGE-Ministerie BZK, die op 26 februari is 
gesloten tussen ministerie van Binnenlandse Zaken, provincie en 
gemeenten in het SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven).

Deze Woondeal kwam op de raadsagenda op verzoek van Lokaal 
Liberaal, vanwege de niet geringe consequenties voor Veldhoven. 
"De woondeal ziet er goed uit en het is belangrijk om meer te 
bouwen. Maar hoe kunnen we deze extra groei faciliteren, en het 
bouwproces versnellen?" wilde Maarten Prinsen weten. "Ik heb 
met enkele grote ontwikkelaars gesproken. Volgens hen is niet zo
zeer het tekort aan handjes het probleem, als wel de trage proce
dures bij de gemeente."

Als voorbeeld van een moeizaam overheidsproces noemde Prinsen 
het plan Zuiderwijk in Zonderwijk, waar 88 appartementen (vooral 
betaalbare huurwoningen) moeten verrijzen op de plaats van de 
vroegere sporthal De Springplank.

Mariëlle Giesbertz (D66) begreep de vraagtekens bij haar raadscol- 
lega wel. "Hoe realistisch is deze Woondeal eigenlijk? De afspraken 
komen mij vrijblijvend over." Rien Luijkx (BurgerPartij Veldhoven) 
had soortgelijke bewoordingen. "Het betreft een intentieverklaring,

Lees verder op de volgende pagina *
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* Vervolg 'Sneller bouwtempo: van 200 naar 400 huizen per jaar'

hoe en wanneer gaat het colle
ge die hard maken?" Marionne 
van Dongen (CDA) wilde weten 
welke locaties de gemeente op 
het oog heeft voor extra wo
ningbouw.

Sander Antonis (VVD) daaren
tegen noemde de Woondeal 
een stap in de goede richting. 
"We kunnen nu méér nieuw
bouw realiseren. Dat sluit mooi 
aan op onze motie van vorig 
jaar." Frans Hofmeester (PvdA) 
viel over het ontbreken van 
afspraken voor meer sociale

huurwoningen, en bepleitte het Maar voor de duidelijkheid: De 
tegengaan van malafide ver- gemeente bouwt zelf geen wo- 
huurders en huisjesmelkers. ningen, zij faciliteert slechts!"

NOG GEEN ANTWOORD
Wethouder Hans van de Looij 
(GBV) stelde direct dat hij op de 
meeste vragen nog geen ant
woord heeft. "De Woondeal is 
allereerst een gebaar van goede 
wil. We spreken met z'n allen uit 
om de woningbouw in de regio 
te versnellen. In regionaal wet- 
houdersoverleg merk ik wel, dat 
de wil om snel tot concrete af
spraken te komen aanwezig is.

Wat wel opschiet is de bouw van 
tijdelijke woningen. Die staan al 
op drie locaties, en binnenkort 
komt er een vierde bij. En na
tuurlijk is er het al vastgestelde 
plan Huysackers in de wijk Zil- 
verackers, waar in drie jaar tijd 
ruim 400 huizen verrijzen. Ver
der is de gemeente, aldus Van 
de Looij, vooral afhankelijk van 
andere partijen om nieuwbouw 
te versnellen.


