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Op 23 april vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven. Tijdens 
deze oordeelsvormende raadsvergadering sprak de raad over de 
huisvestingsproblematiek van basisschool St. Jan Baptist en het 
bestemmingsplan voor het nieuwe zwembad.

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.

Het nieuwe zwembad wordt gebouwd op de plaats binnen de rode lijnen

Nieuw zwembad 
stap dichterbij
De nieuwbouw van zwembad Den Ekkerman nabij het City- 
centrum is een belangrijke stap dichterbij. Nadat de raad eer
der al instemde met afbraak van het oude bad en nieuwbouw 
op het naastgelegen terrein van basisschool De Rank, ligt nu 
ook het bestemmingsplan voor die plek vrijwel vast. Het plan 
gaat als hamerstuk naar de besluitvorming op 14 mei.

Tegen bestemmingsplan ‘Zwembad' op de hoek Bussels - Lijs
terbesbeek was slechts één zienswijze ingediend, en deze heeft 
ook geleid tot enkele aanpassingen van het plan. Zo worden 
extra parkeermaatregelen genomen en wordt de maximale 
dakhoogte van het zwembad verlaagd tot 10 meter. Er lijkt 
dus brede consensus in de directe omgeving voor het nieuwe 
zwemcomplex. Het college oogstte ditmaal dan ook compli
menten van veel fracties voor de gevoerde samenspraak en 
communicatie.

DUURZAAMHEID
Dat neemt niet weg dat er ook kritiek was. VSA'er Peter Cat- 
tenstart bepleitte om voor iedere gekapte boom niet één maar 
twee stuks terug te plaatsen. En om zonnepanelen op het dak 
te leggen. Wethouder Daan de Kort (VVD) kon de 
kritiek weerleggen. "We hebben juist 1 miljoen 
euro extra voor het zwembad uitgetrokken 
aan duurzaamheidsmaatregelen. En daar ho
ren inderdaad ook zonnepanelen bij."

Op 14 mei neemt de raad een besluit over het 
stemmingsplan.

Raadsnieuws
College wijst verzoek voor noodlokalen bij St. Jan Baptist af

Oerlese leerlingen volgend 
jaar naar school in Heikant
“Plaats alstublieft vóór het begin van het nieuwe schooljaar noodlokalen bij basisschool Sint Jan 
Baptist in Oerle." Deze hartstochtelijke oproep van twee Oerlese insprekers in de raad leidde op 
23 april tot een verwoed debat tussen alle negen fracties in de gemeenteraadsvergadering. De 
kwestie was geagendeerd door de zes oppositiepartijen, die allen de oproep uit Oerle steunen. Zij 
vonden een onwrikbare coalitie en wethouder tegenover zich.

Veldhoven

Het Veldhovense college van 
B&W houdt vast aan de ver
ordening voor huisvesting van 
scholen uit 2015, waarin de 
afspraak staat dat bij een capa- 
citeitstekort eerst wordt geke
ken naar uitwijkmogelijkheden. 
"Basisschool De Berckacker in 
Heikant heeft nu ruimte over, 
en die gaan we benutten. De 
afstand tussen de twee scho
len is maar 1,6 kilometer. Ook 
andere snel groeiende scholen, 
zoals Dick Bruna, zijn over twee 
en zelfs drie locaties verdeeld", 
lichtte VVD-wethouder Daan 
de Kort toe.

In een volgepakte raadzaal ver
weet inspreekster Moniek van 
den Wildenberg, secretaris van 
DorpsVereniging Oerle, de ge
meente nalatigheid. "Terwijl de 
bevolking blijft groeien door 
nieuwbouw in Oerle-Zuid en 
Schippershof, past u de voor
zieningen niet aan. Leerkrach
ten hebben momenteel geen 
pauzeruimte, alle lokalen zijn 
bezet voor lessen en kinderop
vang. Kom eens een keer kijken 
op school!" Net als Dré Jonkers, 
voorzitter van Dorpsvereniging 
Oerle, wees zij op de sociale co
hesie in het dorp waar de school 
een grote bijdrage aan levert. 
"Ook expats en statushouders 
die hier wonen voelen zich snel 
thuis."

IN EIGEN DORP NAAR 
SCHOOL
En dat lukt echt een stuk min
der als de kinderen naar een 
school in een andere wijk wor
den gebracht, betoogden ook 
de oppositiepartijen BurgerPartij 
Veldhoven, CDA, D66, Lokaal 
Liberaal, SENIOREN VELDHO-

en Jolanda van Hulst (Senioren 
Veldhoven) hielden overeind 
dat de gemeente mede-verant- 
woordelijk is voor het ontstane 
ruimtetekort.

VEN en VSA. "Wij vinden dat 
kinderen in hun eigen dorp naar 
school moeten kunnen", ver
woordde BurgerPartij-woord- 
voerder Rien Luijkx de mening 
van de zes fracties. Maarten 
Prinsen (Lokaal Liberaal) voeg
de daar aan toe: "St. Jan Baptist 
is een wijkgerichte school. Dick 
Bruna en de brede MFA's zijn 
dat niet, die krijgen leerlingen 
uit een veel groter gebied. Dat 
is een groot verschil. Daarom is 
uitbreiding op de St. Jan Baptist 
belangrijk."

Wim Peters (VSA) riep de wet
houder op zich niet te verschui
len achter een verordening 
uit 2015. "Regeren is vooruit 
zien. Door een verkeerde plan
ning van de gemeente hebben 
we nu een groot capaciteits
probleem op de school." Wet
houder De Kort ontkende dat 
laatste. "We hebben wel dege
lijk pro-actief meegedacht en 
schoolbestuur Veldvest in 2017, 
2018 en 2019 aangegeven dat 
een aanvraag vanuit de school 
voor meer ruimte de eerste stap 
is. Maar jarenlang hoorden we 
niets, en in januari 2019 lag er 
opeens een spoedaanvraag, die 
ook nog eens incompleet was 
omdat prognoses ontbraken."

26 LEERLINGEN ERBIJ
In oktober vorig jaar was er met 
159 leerlingen op de Oer- 
lese school nog geen ruim 
tetekort. Nu is dat met een 
snelle groei naar 185 kin
deren wel het geval. Er ligt 
volgens De Kort nu een 
aanvraag voor twee extra 
leslokalen en twee loka 
len voor kinderopvang.
Martijn Tholen (CDA)

De coalitiepartijen schoten 
de wethouder te hulp. GBV- 
woordvoerder Pierre Bijnen 
toonde zich weliswaar begaan 
met de ouders en kinderen uit 
Oerle, maar vond gelijke be
handeling van alle kinderen 
in Veldhoven toch van hogere 
orde. "Ook schoolbestuur 
Veldvest onderschrijft het ge
meentebeleid om soms kinde
ren op meerdere locaties onder 
te brengen. Dat hebben we als 
gemeenteraad zo bepaald en bij 
andere scholen is daar de afge
lopen jaren ook zo naar gehan
deld. Oerle krijgt daarom nu 
een gelijke behandeling. Wim 
Meijberg (PvdA): "In Oerle wo
nen toch geen andere mensen 
dan in de rest van Veldhoven?"

Ook VVD-fractievoorzitter Vi- 
vianne van Wieren stak haar 
wethouder de helpende hand 
toe. "Er gaan natuurlijk geen 
‘losse' kinderen naar De Ber
ckacker, maar complete klas
sen, zodat vriendengroepen bij 
elkaar blijven. We hebben de 
verordening zelf als raad vast
gesteld en moeten hier als po
litiek de belangen afwegen." 
Ton Bolsius (CDA) gaf niet op. 
"Over een paar jaar dient zich 
met nieuwbouwwijk Huysac- 
kers hetzelfde probleem aan. 
Houd die verordening eens te
gen het licht!"

VERVOLG OP 14 MEI?
De discussie in de raad krijgt 
mogelijk een vervolg in de be
sluitvormende raadsvergade
ring op 14 mei. In de tussentijd 
speelt ook nog de door wethou
der de Kort toegezegde Infor
matienota over dit onderwerp 
en de totstandkoming van het 
nieuwe IHP, het integrale huis
vestingsplan voor alle Veld

hovense scholen. De Kort 
geeft aan dat de planning 
om het nieuwe IHP in juli 
ter besluitvorming voor te 
leggen aan de gemeen
teraad, gezien het ‘las
tige traject' mogelijk door
schuift. Dit IHP moet voor 
oplossingen op langere 

termijn zorgen.


