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Voorzitter, collega´s, college, aanwezigen en kijkers, 

Gelukkig een begroting die er op basis van puur cijfermateriaal rooskleurig uitziet. Waar ik voorheen 

regelmatig heb aangegeven dat het college is gered door de bel, zal ik dat nu zeker niet doen. Als 

fractielid van Samen voor Vallenswaard moet en wil ik graag erkennen dat het nu meer dan 

voorheen onze begroting is.  

Samen voor Valkenswaard neemt u specifiek mee in enkele onderwerpen, waarover we vandaag 

beslissen. Personele bezetting, woningbouw, energie en wensen. 

College u vraagt meer dan 1,1 miljoen voor het invullen van vacatures. Dat is heel veel geld. Maar we 

horen ook steeds van u terug dat de mensen eigenlijk nergens zijn te vinden. Dat kan kloppen. Maar 

de werkzoekenden kunnen ONS ook niet vinden. We hebben vacatures voor ruim 22 fte te verdelen 

over 26 medewerkers. Nu is onze vraag: hoe weten werkzoekenden dat Valkenswaard hen iets te 

bieden heeft? Wie van u heeft al eens gekeken op onze website onder het kopje vacatures? Dat 

moet je eens doen. Je wordt direct doorverwezen naar de site ‘Werken in Zuidoost Brabant’ en in de 

lijst van gemeenten staat Valkenswaard op plaats 0! We worden niet eens genoemd. Wel de A2-

organisatie maar die kent maar 2 vacatures. Als ik werkzoekende zou zijn, zou ik dus direct na deze 

constatering uitkomen bij een andere gemeente en Valkenswaard links laten liggen. Zo gaan wij het 

dus nooit redden. En daarnaast staat op onze website dat ´Open sollicitaties` niet in behandeling 

worden genomen. Dus we laten werkzoekenden ook makkelijk schieten. Wij dienen een motie in om 

te komen tot snelle verduidelijking van de vacatures op onze website. En we vragen u om anders om 

te gaan met de open sollicitaties. Het is duidelijk een groot probleem om mensen te vinden. Daarom 

een tweede motie, waarmee wij het college verzoeken om ‘oud-collega’s’, vutters, gepensioneerden 

maar eventueel ook jongeren te vragen om in hun vrije tijd ons te helpen met plannen op het gebied 

van bv RO en bouwen. Er is zoveel kennis onder de mensen. Het is zonde als die niet meer wordt 

benut. Probeer dit eens uit via goede communicatie of deskundige marketing. 

Woningbouw. Overal waar je komt of sla maar een krant open: iedereen valt over elkaar om maar 

aan te geven dat we meer moeten bouwen. En Valkenswaard roept al lange tijd, dat wij bovenaan 

staan in de lijst van meest gerealiseerde woningen per jaar. Dat is echter al lang niet meer waar. Dus 

stop ermee om dit te roepen. Maar het is ons duidelijk dat plannen in Valkenswaard super, super 

traag gaan. Soms kunnen we daar niets aan doen. Mensen spannen procedures aan. Dat recht is er 

en dus houdt dat vaak uitvoering tegen. Maar wij spreken ook projectontwikkelaars die langdurig 

terug naar huis worden gestuurd om plannen weer aan te passen. Plannen die de raad vaak niet eens 

halen. Resultaat: kosten lopen gigantisch op en er wordt niet gebouwd. Wij vragen ons af of onze 

projecttoetsers niet te ver gaan in eigen wensen of ideeën. Stedenbouwkunde kent namelijk ook een 

groot deel persoonlijke invulling zo denken wij. En dit is niet negatief bedoeld, maar als wij er zo 

graag zoveel woningen bij hebben, dan moet je misschien eens niet op alle slakken zout leggen. Ook 

als het wat minder past, kan het toch een goed plan zijn. Daarnaast is het natuurlijk van de zotte dat 

we nog steeds onze woonvisie niet hebben. Ja hij komt er aan en ja er wordt hard aan gewerkt, maar 

het ontbreken van een duidelijke lijn versnelt de beoordeling van plannen niet. College wij vragen u 

om te kijken of beoordeling van bouwplannen niet sneller kan en misschien met wat minder eigen 

wensen. Ik heb het hier al vaker aangehaald, maar kijk eens naar de werkmethode van de gemeente 

Bergeijk i.r.t. bouwen. Daar kunnen wij nog veel van leren zo is ons beeld. 



 

 

Voorzitter een derde onderwerp voor ons is het sociaal domein en meer specifiek de financiële 

gevolgen van de energiecrisis en de inflatie. Ik denk dat wij allemaal wel mensen kennen – of 

mogelijk hoort iemand van ons daar zelf ook bij – die te maken heeft met een verdrievoudiging of 

meer van de kosten voor energie. Een stille ramp die boven veel hoofden hangt. En ja er komt een 

prijsplafond. En ja iedereen krijgt in november en december 190 Euro van het rijk. Maar toch denken 

wij dat veel mensen – waaronder ook ondernemers – nu al in de problemen zitten. Financieel en 

mogelijk daardoor ook sociaal. En het ergste is als dit ook kinderen raakt. Wij verwachten daarom dat 

er een reële kans is dat mensen bij de gemeente aan moeten kloppen voor een bijdrage. Wij zien dat 

het college zich voorbereidt op problemen op dit front, maar wij willen nu al een extra bedrag 

vrijmaken om mensen te helpen. En de hoogte van het bedrag is slechts een gok of natte vingerwerk 

zo u wilt. Maar ergens moeten we een keuze maken. Daarom dienen we samen met D66 een 

amendement in om 350K euro vrij te maken voor steun inzake energiecrisis en om dit o.b.v. 

maatwerk in te zetten. 

Overigens maken wij ons vanwege de vergrijzing nog veel zorgen over het structurele te kort aan 

verzorgers, mantelzorgers, zorgwoningen e.d. 

Zoals elk jaar hebben wij ook enkele losse elementen waar we nadrukkelijk aandacht voor vragen. Zo 

geldt nu dat we het Wilhelminabankje voor het Weerderhuys in de oude glorie willen herstellen. De 

laatste renovatie dateert alweer van 1998 en het bankje is er aan toe. Daarom een amendement om 

7,5K euro vrij te maken voor die renovatie. Zoals wij het inschatten meer dan genoeg geld om het 

gewenste doel te bereiken. 

Wij schrokken van de opmerking van het college dat het voormalige LTS-terrein wordt ingezet voor 

het nieuwe skatepark. En we laten in het midden of dat daadwerkelijk zo is, maar voor ons is het 

onmogelijk dat dit terrein dat miljoenen waard is inzake woningbouw daar niet voor wordt ingezet. 

De raad heeft daar nooit toe besloten. Sterker nog voor de oude rotten onder ons is al vanaf 2015 

duidelijk dat het terrein ‘een keer’ voor woningbouw in aanmerking komt. De locatie zou zeer 

geschikt zijn voor de combi jongeren-senioren-zorg en voorzieningen of knarrenhof. En niet het hele 

terrein volbouwen, dat zoeken we echt niet. Maar er is veel mogelijk met behoud van veel Don 

Boscopark. Daarom een amendement met VL om het LTS-terrein bij de eerstvolgende actualisatie 

van de grondexploitaties daarin op te nemen. Het liefst zien wij dan ook een voorstel met een kader 

waaraan de woningbouw daar moet voldoen. Als de raad dat kader vaststelt, zet het dan in de markt 

en laat projectontwikkelaars maar een plan indienen. Het beste plan mag winnen. Overigens zouden 

wij het toejuichen dat het college aan tafel gaat voor woningbouw in Dommelkwartier. Een keer 

moet dat gebeuren wat ons betreft.  

Dommelland. Een project waar wij als fractie altijd achter hebben gestaan en nog staan. Maar hoe 

het komt weten we niet, maar het tempo in dit project lijkt op een slakkengang. Het lijkt maar niet 

vooruit te komen. We weten dat er alweer enkele maanden een heel goed rapport ligt vanuit 

Londen, maar daarna lijkt er niets mee te zijn gedaan. College: voor dit verhaal heeft u financiële 

middelen. Het is de verkeerde tijd om dit te zeggen, maar: Gas erop! En overigens zijn wij er heel 

benieuwd naar hoe het college de gevolgen in schat m.b.t. Venbergen. De horecaondernemer is 

gestopt. Wat zijn de gevolgen daarvan voor Dommelland? 

U schetst in de begroting uw beeld over de openbare laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. U 

huurt daarvoor capaciteit in en u werkt vraag gestuurd. Ook werkt u aan een laadvisie. Maar wat u 

daarin gaat beschrijven – zo lezen wij op pagina 33 van de begroting – is voor ons niet echt 

uitdagend. We beseffen allemaal dat er meer laadcapaciteit moet komen. Waarom koppelen we dit 

gegeven niet aan versterking van bezoek aan ons centrum en aan duurzaamheid. Wij zijn een groot 



 

 

voorstander van een zogenaamd ‘Laadpark’. Acht tot tien plaatsen op een parkeerterrein naast 

elkaar waar elektrische auto’s kunnen worden geladen. Zover wij weten worden de kosten 

grotendeels door de leverancier op zich genomen. Dus voor ons zal dat naar verhouding beperkt zijn. 

Daarom dienen we daartoe een motie in om op één van onze parkeerterreinen te komen tot een 

laadpark. En wat zou het mooi zijn als u in dat plan ook een gedeeltelijke overkapping meeneemt 

voorzien van zonnepanelen of beter nog een waterstofvoorziening die voor de elektriciteit zorgt, 

zodat we het elektriciteitsnet niet extra belasten. Groene stroom laden en gelijktijdig winkelbezoek 

zou een schitterend resultaat zijn. 

Een laatste opmerking is de brief van SV Valkenswaard van gisteren omtrent toezeggingen die in hun 

ogen zijn gedaan inzake de accommodatie. Ik heb gisteren direct na ontvangst van de brief het 

college om een reactie gevraagd. Maar nú de begroting daarop aanpassen, lukt echt niet. Het is wel 

een onderwerp dat snel terug zal komen. 

Voorzitter, er zijn nog veel onderwerpen waar we iets van vinden of over willen praten. Wij zijn voor 

het moment tevreden met wat er voor ligt. Het lijkt voor de komende paar jaren financieel weer 

beter te gaan, maar we moeten scherp blijven.  

 


