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Raadsnieuws
Muziekschool Art4U kan opgelucht ademhalen

Motie van treurnis zet punt
achter ‘teleurstellend proces’
Velen hielden het niet meer voor mogelijk, maar het gebeurt toch: muziekschool Art4U blijft definitief in haar gebouw aan de Bossebaan. De raad ging unaniem mee met het collegevoorstel om af te
zien van verhuizing naar de eerste verdieping van de bibliotheek. Tegelijk maakte de raad met een
motie van treurnis zijn ongenoegen kenbaar over de wijze waarop het college en de raad met dit
dossier zijn omgegaan.
Eigenlijk wilde bijna niemand de
muziekschool onderbrengen in
het bibliotheekpand ten koste
van dure verbouwingskosten.
Toch hield het college meer dan
twee jaar vast aan dit voornemen. Pas toen duidelijk werd
dat de kosten geen 1,5 miljoen
maar 3,94 miljoen euro bedragen, werd ervan afgezien. Dat
gebeurde net voor de zomer.
Verantwoordelijk wethouder Piet
Wijman (D66) erkende schuld en
droeg het dossier over aan collega Mariënne van Dongen (GBV).
Over het afblazen van de kostbare verhuizing was de hele raad
het dus wel eens - ondanks de
pijn in de portemonnee omdat er
vanaf 2018 jaarlijks 121.000 euro
minder op de vier culturele instellingen (muziekschool Art4U,
Museum ’t Oude Slot, Theater
De Schalm, en de bibliotheek)
kan worden bezuinigd. Teleurstelling over het ‘proces’ voerde
tijdens de raadsvergadering de
boventoon. Ook bij de nieuwe
coalitiepartner VVD. “Maar positief is dat de onzekerheid bij
de medewerkers van Art4U nu
eindelijk is weggenomen”, vond
fractieleider Daan de Kort.
WRANGE SMAAK
Gerard Slegers (CDA) had ondanks het ‘boetekleed’ van
wethouder Wijman een wrange
smaak overgehouden aan de
gang van zaken. Hij merkte op
dat de bovenverdieping van de
bieb inmiddels leegstaat, waardoor minder huur binnenkomt,
en
dat Art4U na een
reorganisatie nu
in een te ruim
jasje zit. “Kan
de muziekschool er wel
van op aan
dat ze de komende jaren

Op 26 september vergaderde de gemeenteraad van Veldhoven.
Tijdens deze vergadering besloot de gemeenteraad onder andere
over de huisvesting van de muziekschool en het bestemmingsplan Meerstraat/Hertgang. Daarnaast werd Wim Meijberg toegelaten tot de raad en informeerde het college de raad over het
Pastoor Vekemansfonds.
Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist in opdracht van de gemeente.

Wethouder praat alsnog
met omwonenden Hertgang
Het boetekleed stond de nieuwbakken VVD-wethouder Ad van
den Oever goed. Hij kwam met open vizier en zonder aarzeling
terug op zijn optreden in de raadsvergadering van 5 september.
De wethouder reageerde toen terughoudend en wat verkrampt
op de inspreekbeurten van drie burgers, die zorgen uitten over
de verkeersveiligheid in hun wijk, als de bouw van maximaal
86 appartementen aan de Hertgang in de Noordrand doorgaat.

De muziekschool blijft aan de Bossebaan

in haar gebouw kan blijven, gezien de herontwikkeling van het
terrein aan de Bossebaan?”
Jeroen Rooijakkers (PvdA) zei
ronduit dat het college ‘twee jaar
heeft zitten slapen’. “Er zijn grote
inschattingsfouten gemaakt die
veel gemeenschapsgeld hebben
gekost.” Dat vond ook Herman
Kootkar (Samenwerkend Veldhoven). “Het feit dat de muziekschool in zijn gebouw blijft, heeft
zeker een negatieve invloed op
de ontwikkeling van het terrein
aan de Bossebaan. De school ligt
immers tussen het Rabo-kantoor
en het oude postkantoor in.”
Eerder had Björn Wijnands (VSA)
er al op aangedrongen dat de
raad nauw betrokken wordt bij
de herontwikkeling van dat terrein. Dat kwam hem op een correctie van wethouder Mariënne
van Dongen te staan. “Gesprekken met de vastgoedontwikkelaar zijn een taak van het college
van B en W. Dat overleg wordt
gewoon voortgezet en collega
Wijman verwacht daarover eind
‘17 of begin ‘18 met een voorstel naar uw raad te komen.”
Hierna deed de wethouder de
‘stellige toezegging’ dat Art4U
permanent op haar locatie aan
de Bossebaan blijft. De financiële gevolgen hiervan – ‘slechts’
673.000 euro jaarlijkse bezui-

niging per 2018 in plaats van
de geplande 800.000 – worden
boekhoudkundig verwerkt in de
derde kwartaalrapportage.
GEEN AFKEURING
MAAR TREURNIS
Maar toen moest de motie
van afkeuring nog komen, ingediend door VSA, PvdA, Samenwerkend Veldhoven en
een deel van de CDA-fractie.
Wethouder Van Dongen pareerde de ‘aanval’ handig. “Het
woord afkeuring gaat mij te ver.
Maar als college betreuren wij
net als u het gevoerde proces,
dus met een motie van treurnis
kan ik wel leven.” Na een lange
schorsing besloot de voltallige
raad tot een nieuwe omschrijving, waarin deze ‘zijn treurnis
uitspreekt over de wijze waarop
het proces door college en raad
gezamenlijk is doorlopen en de
communicatie is gevoerd.’
Met deze omschrijving ging de
hele raad akkoord met een gedeelde
verantwoordelijkheid,
waarbij alleen de matige communicatie als een tik op de vingers van het college overblijft.
Na afloop verklaarde Mariënne
van Dongen de motie van treurnis te zien als erkenning door
iedereen van een verkeerd verlopen proces. “Anders blijft het
toch doorzeuren. Nu kunnen
we er een punt achter zetten.”

PvdA weer op sterkte
Wim Meijberg is namens de
Pvda toegelaten tot raadslid
van Veldhoven. Hij vormt nu
een tweemansfractie samen
met fractievoorzitter Jeroen
Rooijakkers. De PvdA-fractie is
hiermee weer op sterkte.

tijd af en begon een eigen fractie. Na langdurige absentie trok
zij zich kort geleden terug uit
de raad, waardoor haar zetel
beschikbaar kwam voor haar
opvolger op de PvdA-lijst, Wim
Meijberg.

De tweede PvdA-zetel werd na
de verkiezingen in 2014 ingenomen door Marianne Klaassen. Zij scheidde zich na korte

Diens plaats in de steunfractie
is ingenomen door voormalig
wethouder en raadslid Frans
Hofmeester.

Van den Oever zei te hebben geworsteld met het stuk. “Ik was
geschrokken van de reacties,
maar wist niet goed hoe erop te
reageren, waar het college wel of
niet tekort was geschoten. Ik was
graag vanaf het begin bij dit stuk
betrokken geweest, maar ben
er halverwege ingerold. Inmiddels ben ik samen met de
verkeerswethouder ter plekke naar de verkeersafwikkeling gaan
kijken. En natuurlijk ben ik bereid met de mensen het gesprek
aan te gaan.”
Deze uitleg stemde de kritische raadsfracties mild, die net daarvoor hun ontevredenheid over het optreden van de wethouder
in de vorige raadsvergadering hadden geventileerd. Ab Hofman
(VSA), Jeroen Rooijakkers (PvdA) en Herman Kootkar (Samenwerkend Veldhoven) stelden onomwonden dat de wethouder
zich achter regeltjes had verscholen en de klachten van omwonenden onvoldoende serieus had genomen. “Ook als je het
oneens bent met burgers, moet je met hen in gesprek blijven”,
drukte Hofman de wethouder op het hart.
Nu wethouder Van den Oever dat zonder omwegen heeft beloofd, is de kou uit de lucht. “Ik zie een andere wethouder. Ik
hoop dat u dit in de contacten met de burger doortrekt”, was
Kootkar een stuk vriendelijker.
WONINGBOUWPLAN GAAT DOOR
Met het raadsvoorstel zelf had de raad overigens geen enkele
moeite, in weerwil van de begin september geuite bezwaren van
omwonenden. Voor de raad staat voorop dat er – nog wel op een
inbreidingslocatie - voor starters eindelijk weer een flink contingent goedkope huurwoningen wordt gebouwd.
Wel drongen diverse fracties (VSA, PvdA) bij de wethouder aan
op aanvullende maatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen, en daarmee tegemoet te komen aan de bezwaren van
omwonenden. D66-woordvoerder Willem Hornman deed de
suggestie om in het nieuwe plan extra parkeerplaatsen te regelen
voor ouders die hun kinderen naar de MFA-school brengen. Dat
zorgt namelijk iedere ochtend voor (kortstondige) drukte rond de
school en in de aanloopstraten naar de Hertgang.
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Pastoor Vekemansfonds nog
drie jaar op huidige voet door
Tot – in ieder geval – 2021 mag het Pastoor Vekemansfonds (PVF) op zijn eigen vertrouwde wijze
kleding inzamelen ten bate van doelen in India. Dat deelde wethouder Ad van den Oever (VVD) mee.
Het college van burgemeester
en wethouders lanceerde vorig
jaar het idee om de kledinginzameling anders te organiseren: gecentraliseerd door de
kringloopwinkel, met betaalde
banen voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Ook het op vrijwilligers draaiende PVF zou zich daaraan
moeten conformeren. De jaarlijkse opbrengst van ongeveer
een halve ton zou in dat geval
niet meer (geheel) naar India
gaan.
Het bestuur van het PVF
kwam tegen dat voornemen
in het geweer. Gesprekken
met het fondsbestuur hebben,

zo meldde Van den Oever, tot
overeenstemming geleid. “Met
behulp van juristen hebben we
zorgvuldig alle mogelijkheden
onderzocht. De conclusie luidt
nu dat de huidige wijze van
inzamelen door het fonds tot
2021 onveranderd blijft. In dat
jaar lopen de contracten voor
afvalheffing af en gaan we de
situatie opnieuw bezien.”

Na de mededeling van de wethouder trok de VSA-fractie
haar eerder die avond aangekondigde motie over het PVF
in. “Dit was wat wij met onze
motie beoogden”, verklaarde
fractielid Björn Wijnands. “We
zijn blij dat er nu een oplossing
is.”

Raadsnieuws
Beeldvorming
gemeenteraad
De Veldhovense gemeenteraad komt
op dinsdag 10 oktober bij elkaar 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://veldhoven.nl/gemeenteraad vindt u via de kalender meer informatie over deze avond.
RAADSAVOND DINSDAG 10 OKTOBER 2017
BEELDVORMING
Herijking nota Maatschappelijke Participatie
	De nieuwe visienota ‘Veldhoven Vooruit!’ is de herijking
van de nota Maatschappelijke Participatie uit 2011. De
herijking is in samenspraak tot stand gekomen en biedt
eenduidigheid over ambitie, visie en maatschappelijke
doelstellingen ten aanzien van het sociaal domein.

