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Raadsnieuws
‘Overlast door verstening voortuinen verminderen’

Raad dient twee moties
in over milieu en klimaat
De nieuw gekozen raad lijkt serieus werk te gaan maken van thema’s als duurzaamheid, milieu en
klimaat. Met twee moties, los staand van de raadsagenda, deden PvdA en SENIOREN VELDHOVEN
van zich spreken. Ze gingen respectievelijk over de waterhuishouding in een stenige omgeving en
zonnepanelen op parkeerterreinen van bedrijven.
De laatste motie bracht de
meeste reuring. SENIOREN
VELDHOVEN-woordvoerder
Gerrit Coppens pleitte ervoor
om in bestemmingsplannen in
de toekomst een ‘dubbelbe
stemming’ parkeren en zonneenergie op te nemen. “Wij zijn
geen voorstander om akkers vol
te leggen met zonnepanelen,
maar zien wel kansen op par
keerplaatsen van bedrijven. Niet
alleen van grote bedrijven op
De Run, maar ook van kantoren
in de wijken. De gemeente kan
dat faciliteren door voortaan in
nieuwe bestemmingsplannen
die dubbelbestemming mee te
nemen.”
Als ‘signaal aan de inwoners’
dat Veldhoven hiermee barriè
res wegneemt om de gemeente
verder te verduurzamen, vond
het voorstel wel gehoor in de
raad. VSA schaarde zich bij
monde van Wim Peters achter
het voorstel. Maar bij Ingrid
Hartlief (D66) en Eric van Do
ren (GBV) rezen twijfels. “Is
deze motie niet overbodig?
Als iemand zonnepanelen wil
plaatsen bestaan al ruime mo

gelijkheden”, dacht de laatste.
CDA’er Ton Bolsius zag andere
beren op de weg: kunnen ener
giebedrijven de hausse aan
zonne-energie wel aan? Hij wil
eerst regionaal de opslag van
zonnestroom en het opvangen
van pieken beter onderzocht
zien.
‘MOTIE AANSCHERPEN’
Ietwat verrassend zei wethou
der Ad van den Oever (VVD)
geen moeite te hebben met de
motie in deze vorm. Maar waar
moties doorgaans worden af
gezwakt om een meerderheid
te vinden, wilden diverse frac
ties deze motie juist aanscher
pen voor ze ermee in konden
stemmen. “Anders voegt het
niets toe.” Fractievoorzitter Jo
landa van Hulst van SENIOREN
VELDHOVEN wilde daar niet
aan. “We doen het stapje voor
stapje. Bovendien heeft een
aantal fracties vorige week niet
gereageerd om mijn vraag wat
ze van de motie vinden.”
Op aandringen van raadsvoor
zitter Letty Demmers besloot
de fractie de motie toch maar
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Koninklijke onderscheiding
oud-raadslid Ab Hofman
Donderdag 5 juli ontving Ab Hofman (71) een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Letty Demmers.
Ab Hofman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau
vanwege zijn verdiensten als gemeenteraadslid.
Ab Hofman heeft 20 jaar als volksvertegenwoor
diger zitting gehad in de gemeenteraad van Veld
hoven. Hij was fractievoorzitter en raadslid van
de partij Veldhoven Samen Anders (VSA).

terug te nemen. Na het zomer
reces volgt een nieuwe kans.
Met een iets meer aangescherpt
voorstel.
HOOSBUIEN
De PvdA-motie had meer suc
ces. De raad besloot op voorstel
van deze fractie unaniem om
deel te nemen aan de Opera
tie Steenbreek. Kosten: 2500
euro per jaar, voor de duur van
twee jaar. Doel: een verbeterde
waterhuishouding. Woordvoer
der Frans Hofmeester legde het
waarom uit: steeds vaker voor
komende hoosbuien die druk
op het riool geven én verstening
van bedrijfs- en particuliere tui
nen in plaats van groene tuinen
die het water vasthouden.
In wezen gaat Operatie Steen
breek om kennis en voorlich
ting. Deelnemende gemeenten
krijgen een uitgebreid informa
tiepakket om burgers en on
dernemers bewust te maken
van het belang van een groene
tuin. Ingrid Hartlief (D66) vond
dat niet genoeg. “Je moet als
gemeente ook zelf acties uitzet
ten, bijvoorbeeld op de eigen
website erover berichten. An
ders lijkt het meer op een subsi
die aan deze operatie.”
Peter Saris (VVD) wierp tegen
dat de gemeente niet moet
gaan betuttelen: burgers moe
ten zelf weten hoe ze hun tuin
inrichten. “Zijn we ook niet van
plan”, stelde wethouder Hans
van de Looij (GBV) gerust.
“Maar in nieuwbouwprojecten
bevorderen we al wel de ver
groening van tuinen.” Hij nam
de motie van de coalitiepartij
zonder problemen over, even
later gevolgd door de hele
raad.

Op 3 juli vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven. Tijdens
deze vergadering sprak de raad over de Voorjaarsnota 2019 en
over twee moties. De motie ‘Operatie Steenbreek’ en de motie
om te komen tot een mogelijkheid van ‘dubbele bestemming‘ in
bestemmingsplannen.
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.

Debat Voorjaarsnota
verzandt weer in details
Voor de tweede keer in successie verzandde het debat over de
Voorjaarsnota 2019 in veel vragen en details. Bij de oordeelsvorming op 12 juni kreeg het college al tientallen vragen om de
oren over de (door tijdsdruk verkorte) Voorjaarsnota. Ondanks de
schriftelijke beantwoording daarvan, kwam er op 3 juli opnieuw
een waslijst aan vragen in plaats van een inhoudelijk debat op
hoofdlijnen.
Na een schorsing stelde het college voor deze vragen in een bijeen
komst met raadsleden en ambtelijk medewerkers en wethouders
te beantwoorden en bracht de voorzitter van de raad de Voor
jaarsnota kort daarna in stemming. Wethouder Hans van de Looij
(GBV) schetste het dilemma. “We kunnen er niet willekeurig wat
vragen uitlichten om te beantwoorden. Dan krijg je scheve gezich
ten. Dus; maak een afspraak via de griffie, die kan u in gesprek
brengen met de ambtenaren en wethouders die uw vragen kun
nen beantwoorden”.
Twee fracties – D66 en VSA – zeiden niet in te kunnen stemmen,
zodat de Voorjaarnota 2019 met vier tegenstemmen werd aange
nomen. Fractieleider Ingrid Hartlief van D66 vond het ambitieni
veau in de nota te laag en had de nodige twijfels over het jeugd
zorgbeleid.
Ton Bolsius (CDA) onthield zich als een van de weinigen van com
mentaar. “De Voorjaarsnota is de opmaat naar de begroting in no
vember, dáár vindt de politieke behandeling plaats. Maar de tijd
is kort, over twee maanden moet er al een blauwdruk liggen. Ik
verwacht veel van dit college, dus veel tijd om op vakantie te gaan
zal er niet zijn!”
SAMENSPRAAK
Toch kwam ook een enkel ‘politiek’ onderwerp aan de orde, en wel
samenspraak. Die was, stelde Rien Luijkx van BurgerPartij Veld
hoven, met name bij het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 12 juni niet
goed verlopen. Wethouder Ad van den Oever (VVD) wees op de
bestaande handleiding om samenspraak vorm te geven. “Maar de
wereld verandert snel. We doen ons best om in overleg met de
omgeving tot goede besluiten te komen.” Luijkx: “Ik wacht met
smart af hoe het college dit vorm gaat geven.”
In de laatste vergadering voor het
zomerreces hield opnieuw een
nieuw raadslid haar maiden
speech: de 23-jarige Yentl van
Bakel (VVD). Zij gebruikte hiervoor
het agendapunt Gedragscode pu
blicatie persoonsgegevens.

Weerstand tegen
jongerenhuisvesting
Weerstand uit de buurt heeft ertoe geleid dat de
bouw van een appartementenblok voor de huisves
ting van 14 jongeren niet doorgaat. Dat meldde
wethouder Mariënne van Dongen, die kort daar
voor op een inspraakavond in een volle zaal Mer
lijn de bezwaren aanhoorde. Het gebouw zou
achter de café-zaal in Meerveldhoven verrij
zen. De wethouder zei het jammer te vinden
dat de initiatiefnemer dit initiatief heeft in
getrokken.

