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SP-POSTBODES GEZOCHT! 
 

Bij de opstart van de nieuwe SP 

afdeling in Veldhoven hoort natuurlijk 
ook de organisatie van het 

huis-aan-huis rondbrengen van folders 
en flyers voor  verkiezingen of andere 

speciale gelegenheden. Door de sterke 

groei van Veldhoven in het afgelopen 
decennium was het hard nodig om de 

bezorglijsten te vernieuwen, en dat 
werk is nu klaar.  

Bij die nieuwe lijsten zoeken we nu de 

bezorgers. Dat zijn SP-leden, die dat al 
jaren enthousiast doen, maar door de 

groei hebben we meer mensen nodig 
die een wijkje voor hun rekening willen 

nemen.  

Het (letterlijk) uitdragen van het SP 
gedachtengoed is het 1e doel, maar 

voor SP-postbodes is er nog een 
geweldige beloning: een wijkje flyeren 

is ook nog eens geweldig voor de 
conditie! 

Het is leuk en nuttig werk, dus help ons 

a.u.b. met deze klus. Geef ons even 
door als je een wijkje wilt doen, dan 

kunnen wij het verder organiseren.  
 

Email: fvmeer@onsmail.nl, of een 

belletje  naar Frans van Meer: 
0637305877. 

 

Citycentrum - verbetering 
 

Veldhoven heeft grootse plannen met 
het Citycentrum. Daar is ook wel reden 

toe. Het Citycentrum moet het 

natuurlijk hebben van een grote 
toestroom van bezoekers, anders 

kunnen de daar gevestigde winkeliers 
en instellingen het op den duur niet 

redden. Nu al is de malaise merkbaar: 

er staan nogal wat winkelpanden leeg 
en de bezoekersaantallen zijn de 

laatste jaren teruggelopen. Vooral 
vindt men het een probleem dat het 

Citycentrum te weinig een 

uitgaansgebied is waar de mensen na 

hun boodschappen nog wat langer 
vertoeven en dat er na de winkeltijden, 

dus ’s avonds, weinig meer te beleven 
valt.  

Er zal dit jaar van alles veranderd 

worden: zo komt er aan de Geer een 
nieuwe hoofdingang voor 

gemeentehuis, theater De Schalm en 
de bibliotheek. En één van de plannen 

om het Citycentrum in de avonduren 
aantrekkelijker te maken behelst het 

vestigen van een nieuwe bioscoop, 

naast De Schalm, recht tegenover het 
politiebureau.  

 

 

 

Citycentrum -  een nieuwe 

bioscoop ? 
  

Om een nieuwe bioscoop te vestigen is 
er een firma gevonden, RSB geheten, 

die er brood in ziet en die daarom van 

de gemeente de benodigde grond wil 
kopen; dat laatste vindt de gemeente 

plezierig omdat die geld tekort komt. 
De geplande bioscoop gaat vier zalen 

omvatten. Er zijn ter plaatse nog 

diverse andere veranderingen op 
komst, maar daar komen we zo nodig 

een andere keer op terug. 
De vraag is nu: wat vinden wij van de 

plannen voor een nieuwe bioscoop? 

Het gaat ons natuurlijk weinig aan of 
we die kansrijk achten; dat risico is 

voor de exploitant. Wel moeten we ons 
een andere vraag stellen: heeft de 

komst van een nieuwe bioscoop 
mogelijk nadelige gevolgen voor de 

gemeente en de bewoners van het 
Citycentrum? Het echte antwoord op 

die vraag moeten we geven na 
uitwisseling van gedachten, maar 

hierna geef ik op persoonlijke titel vast 

een voorschot. 
 

Citycentrum – De Schalm 
 

Een eerste gedachte die natuurlijk 
opkomt is deze: heeft de komst van 

een nieuwe bioscoop geen nadelige 
gevolgen voor de bioscoopfunctie van 

De Schalm? Hierover heb ik een 
telefoongesprek gehad met de 

directeur, Jan Wouda. Hij vertelde dat 

De Schalm natuurlijk concurrentie zal 
ondervinden van zo’n nieuwe 

buurman, maar dat hij anderzijds 
begrip heeft voor de wens van de 

gemeente om het Citycentrum te 

verlevendigen. Wel moet de gemeente 
rekening houden met een jaarlijks 

exploitatieverlies van 20.000 euro als 
de bioscoop van De Schalm niet meer 

zou kunnen draaien, terwijl zij nu aan 
het theater al een forse 

subsidiekorting opgelegd heeft 

(samen met de bibliotheek, museum 
Het Oude Slot en de muziekschool 

bijna 1.000.000 euro). 
Op mijn vraag of bij een eventuele 

mislukking van de nieuwe bioscoop 

theater De Schalm zijn bioscoopfunctie 
zou kunnen hervatten, antwoordde hij 

positief: de kleine zaal blijft daarvoor 
geschikt en beschikbaar.  
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Citycentrum  - parkeerkosten 
 
Wat mede op de aantrekkelijkheid van 

het Citycentrum van invloed is, zijn de 

kosten van het parkeren. Tijdens de 
voorlichtingsavond die onlangs over de 

ontwikkeling van het centrum in het 
gemeentehuis werd gegeven werd 

hiervoor, met name door 

ondernemers, veel aandacht 
gevraagd.  

Nu al beperken veel bezoekers hun 
verblijfstijd in stedelijke winkelcentra 

vanwege de soms hoge kosten van het 

auto parkeren. Citycentrum Veldhoven 
is in dat opzicht nu nog wel aantrekkijk 

door de niet al te hoge tarieven. Maar 
als de komst van een bioscoop zou 

leiden tot betaald parkeren in de 
avonduren – nu is dat meestal nog 

gratis – vrezen zowel de 

horecabedrijven als de beide culturele 
instellingen – De Schalm en de 

bibliotheek – een aanzienlijke 
terugloop van het aantal bezoekers.  

De directeur van De Schalm vreest 

overigens ook dat een hoofdingang 
voor theater en bioscoop aan de Geer 

bezoekers niet echt zal uitnodigen tot 
een bezoek aan het Meiveld na afloop 

van een voorstelling.  
De vraag is dus of hiermee het doel – 

meer en langer bezoek aan het 

Citycentrum – bereikt zal worden. 
Wellicht is het dus wenselijk, dat wij 

als SP ook hierover een helder en 
verstandig standpunt formuleren. 
 

Citycentrum  – stedelijk of 

dorps ? 
 

Een hoofdzaak waar de regiegroep 
voor de ontwikkeling van het 

Citycentrum zich mee bezig heeft 
gehouden is het karakter dat het 

Citycentrum moet hebben. Haar 

conclusie was: het moet zowel een 
stedelijke als dorpse uitstraling 

hebben. 
Op de voorlichtingsavond werd 

hierover echter een kritische 

opmerking gemaakt. Een mevrouw  
betoogde dat in het Citycentrum een 

dorps karakter niet nodig is, omdat 
daarin al voorzien is in de kernen van 

de kerkdorpen Zeelst, Meerveldhoven, 
Veldhoven-Dorp en Oerle.  

In het Citycentrum komen de mensen 
voor winkels en instellingen met een 

meer stedelijke allure.  
Mij dunkt dat zij gelijk heeft. Het 

Citycentrum mag uiteraard wel 

gemoedelijk en gezellig zijn, maar het 
lijkt mij haast onmogelijk, er een dorps 

karakter aan te geven, omdat het 
typisch met stedelijke planmatigheid is 

opgezet; heel anders dan bijvoorbeeld 
de Markt van Valkenswaard en 

helemaal anders dan die van Eersel. 

Het Citycentrum zal, ook na 
verbouwing, onvermijdelijk de kern 

van een stedelijke gemeente blijven. 
 

Verkiezingen provinciale 

staten 
 
 

 
 
 

Waarschijnlijk krijgt u deze 

Nieuwsbrief pas onder ogen na 18 
maart. In dat geval hopen we maar dat 

de SP in onze provincie mede door uw 
toedoen een flinke stap vooruit heeft 

gezet. 
Zoals u weet heeft de SP heeft in onze 

provincie vier jaar mede aan het roer 

gestaan en zich danig geweerd, onder 
andere op het gebied van het milieu. 

De komende periode wordt dat 
wederom een belangrijk thema, door 

de discussie over de megastallen. Een 

moeilijke kwestie waarbij rekening 
gehouden moet worden met meerdere 

belangen: het dierenwelzijn, de 
volksgezondheid, de overlast voor 

bewoners in de omgeving en 
daarnaast de economische 

overlevingsmogelijkheden voor de 

veehouders. 
Hier in Veldhoven merken wij 

misschien niet veel van die discussie, 
maar in de dorpen in de Kempen, hier 

vlakbij, des te meer. Overigens hebben 

wij in onze gemeente toch ook wel 
enigszins te maken met de 

bio-industrie, want ook wij hebben 
hier, behalve een kuikenbroederij, 

enkele melkveehouderijen en een 

aantal varkenshouderijen. 

 

Lau Kanen, redacteur 
 
 

 
Voor vragen rondom de Tribune en bezorg- 
klachten kunt u terecht op 040-2566899 of 
rvitegem@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


