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Statushouders in Veldhoven? 
 

KAN JE FIJN WONEN IN 
VELDHOVEN? 
Als je het aan Hans van de Looij 
vraagt, de Wethouder van Wonen, 
dan zegt hij : 'ik zou het echt niet 
weten! En ik wil ook niet dat u me 
vraagt wanneer ik het wel weet!'  
Onwaarschijnlijk? Kijk dan de 
raadsvergaderingen maar eens 
terug! Hijzelf vindt zijn eigen 
optreden buitengewoon 
betreurenswaardig……..ingefluister
d? 
Volgens de SP is er nog niet 
eerder een bestuur geweest dat zo 
weinig inspirerend is als dit 
bestuur en ook nog geen raad zo 
suf als deze.   
 
HOEVEEL WONINGEN ZIJN 
NODIG?   
Veldhoven heeft voor diverse 
doelgroepen lange wachtlijsten 
voor betaalbare huurwoningen, 
weet de wethouder dat wel? 
De markt voor koopwoningen / 
eigenbouw trekt aan, maar wat 
weet het college daarvan?  
De behoefte verandert en er is 
nog jaren een instroom van 
statushouders, wie van het 
bestuur begrijpt wat dat betekent? 
De Wethouder Wonen laat de raad 
te informeren met een wazige 
voordracht van een ambtenaar. 
Die wordt gevolgd door een 
professor uit Delft, die de druk op 
de woningmarkt van Nederland 
ziet als een banaan. De wakkere 
VVD merkt op dat Veldhoven 
precies aan het zachte puntje van 
de banaan zit. Bedoelen ze 

Zilverackers? Meer komt er niet 
uit. 
Geen enkele fractie heeft een 
zinnige verdiepende vraag, 
wonderlijk!  Of ook misschien wel 
niet, want als je nu nog steeds 
niet weet wat nodig is, dan kun je 
aan een deskundige ook geen 
advies vragen. Pijnlijk stilte! 
Ondertussen tikt de klok door: 
volgens de nieuwe Woningwet 
moet de gemeente in september 
de prestatieafspraken met de 
woningbouwcorporaties hebben 
gemaakt voor 2017 en verder. 
Hoe kan dat nu als je in mei nog 
geen flauw benul hebt? 
 
ZIJN DIT LOZE KRETEN ?  Wij 
denken van niet! 
Op 4 november 2015 hebben wij 
als SP-Veldhoven de raad en het 
college per brief gevraagd naar 
hun plannen voor de huisvesting 
van onder andere de 
statushouders.  Daarin hebben wij 
uitgesproken dat er haast gemaakt 
moet worden omdat de AZC's 
overvol zitten en er een stuwmeer 
is van statushouders.  
Nadrukkelijk hebben wij gevraagd 
naar een visie over dit onderwerp. 
De fractie van D66 was de enige 
die reageerde, maar helaas met de 
opmerking dat de SP-Veldhoven er 
waarschijnlijk niets van wist.….. 
 
DE FEITEN! 
De wethouder klaagt dat hij is 
overvallen door het COA met de 
vraag om noodopvang, waar hij 
als puntje bij paaltje komt geen 

poot naar uitsteekt, dat doet de 
eigenaar van de Buitenjan voor 
hem. 
Veldhoven loopt ieder halfjaar 
weer achter op de taakstelling om 
statushouders op te nemen, in 
februari grijpt eindelijk de 
provincie in. 
De corporaties blijven hun 
woningen verkopen en de 
gemeente doet niets. 
Kantoren blijven leegstaan en de 
gemeente doet niets. 
De provincie dringt aan op actieve 
inzet van het college, maar het 
college doet niets. 
In alle studies over huisvesting en 
integratie van statushouders wordt 
gesproken over hoe je dit het best 
zou kunnen doen…...maar dit 
college doet precies wat je NIET 
moet doen. 
 
IS DIT ONZIN?   
NEE, op 4 mei nodigt de gemeente 
een paar bewoners van 
Blaarthemseweg en 
Linde/Polderstraat uit voor een 
bijeenkomst. Doel is om hen te 
vertellen dat zij 80 tot 100 
tijdelijke wooneenheden in hun 
achtertuin krijgen, met daarin 
vooral alleenstaande mannen. 
Tijdsduur 10 jaar……...u krijgt 2 
dagen om te reageren! 
De SP heeft groot respect voor de 
14 lokale insprekers die zich in 
twee dagen beter wisten voor te 
bereiden dan de wethouder in 
meer dan een half jaar! Alle 
sprekers waren in staat tot een 
brede en vaak ook warme blik op 
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het vraagstuk en allen 
concludeerden dat dit niet 
acceptabel is.  
Deze wethouder snapt nog steeds 
niet wat de opdracht van 
hogerhand betekent en kan dus 
niet de vertaling hiervan voor 
Veldhoven maken.  De 
communicatie met de bewoners is 
respectloos en stuitend genoemd. 
Alle reden om te vertrekken! 
Insprekers hebben dit gevraagd, 

een raadslid schaamde zich, de 
publieke tribune zag en voelde de 
zwakte, de wethouder vond 
zichzelf buitengewoon 
betreurenswaardig…..en er 
gebeurt niets! 
Nog wat zout erin?   Raad en 
college hebben GEEN IDEE EN 
GEEN PLAN! Niet voor de 
begeleiding van deze mensen en 
niet voor de huisvesting in de 
jaren die volgen.  

De raad besluit om het college de 
opdracht te geven om meer 
locaties te onderzoeken en , oh ja,  
een plan voor de integratie te 
maken…. 
De SP-Veldhoven wenst de raad 
veel wijsheid toe en adviseert het 
gebruik van kalender en kasboek. 
 
(Tekst: Robert Tros) 

 

 

Aankondiging vragenlijst 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEER INFORMATIE OF ACTIEF WORDEN? 

VELDHOVEN.SP.NL 

Bij de  tribune van de volgende maand (juni) zullen we een vragenlijst invoegen. 

De vragenlijst gaat vooral over de zorg en we vragen 5 tot 10 min van je tijd om 

de vragen in te vullen. Jouw bezorger of een andere vrijwilliger van de SP-

Veldhoven zal de ingevulde vragenlijst een week na de bezorging bij je ophalen. 


