Kunnen er wel twee
(hoofd)winkelcentra
naast elkaar blijven
bestaan?

Eens dat er een
mix van functies
moet komen.

Diversiteit in de
winkelcentra. Zoek
naar
karakter/specialiteit.
Speciaalzaakjes.
Doe hier iets aan
met huurprijzen; nu
krijg je alleen ketens.
Combinaties kunnen
wringen. Zoneer
delen waar wel
geluidsoverlast kan
zijn en zoneer delen
waar je minder kunt
doen. Levendigheid
is belangrijk.

Nodig om hier een
combinatie te
maken. Maar het is
een woonwijk, dus
hier de combinatie
met functies die daar
passen.
Verstedelijking kan,
maar niet te veel
evenementen als je
ook wil wonen.

Meer terrassen,
meer horeca en
vrij parkeren!
Bij meer diversiteit
hoort ook wonen!
Voor ouderen fijn
om dicht bij
voorzieningen te
wonen

Winkelcentra hebben geen toekomst meer. Daarom
zetten we in op een combinatie van kantoren,
winkels, horeca, hoogbouw en grotere evenementen.

Mag best wat
hoger gebouwd
worden dan
huidige centrum,
maar wel
voorzichtig.

Ontmoetingsfunctie
belangrijk. Shoppen
is misschien wel
bijzaak.

Moet je wellicht
alleen
supermarkten
buiten de
hoofdcentra
toestaan?
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Kenmerk van een
dorp is dat dit
zelfvoorzienend is.
Hoe verhoudt zich
dat tot het
centraliseren van
voorzieningen?

Combinatie groene
buitengebied en
dorpskern met
terrassen maakt
karakter van dorp
Oerle

Overal in Veldhoven
zou het prettig wonen
moeten zijn.
Aandacht voor de
zachte kant! Vraagt
om maatwerk.

Bevries de
dorpskernen
niet. Behoud het
karakter en
ontwikkel daarin.

Alleen de
noodzakelijke
ontwikkelingen.

Leeftijdsopbouw
verandert. Daarmee
verandert ook de
vraag. Wellicht kan
de uitstraling wel
behouden blijven.
Dus wel (beperkt)
ontwikkelingen
toestaan, maar met
behoud van karakter.

In de oude dorpskernen moeten we geen nieuwe
ontwikkelingen toestaan. Dus geen nieuwe
woningen, voorzieningen of kantoren. De bebouwing
en openbare ruimte moet blijven zoals die is.

Dorpen en wijken
gelijke
rechten/plichten
toekennen?
I.p.v. hoogbouw in de
dorpen kan je beter
verdichten in het
centrum. Inbreiden in
de dorpen kan wel,
maar passend bij
(dorpse) omgeving.
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Voldoende
ontmoetingscentra
in Veldhoven. Door
ontmoeting te
faciliteren zorgen de
mensen meer voor
elkaar.

Aandacht voor
integratie van
verschillende
doelgroepen.
Inclusieve wijken.

‘Minder auto’s’ kan
alleen als er goede
alternatieven zijn.
Als deze er zijn, dan
gaan de mensen
vanzelf uit de auto.

In de wijken staat gezondheid op nummer 1:
minder auto’s, minder parkeren en meer
bewegen en groen.

Ook in openbare
ruimte elementen
aanbieden die
ontmoeting
stimuleren.

Met gratis en goed
OV krijgen we
wellicht mensen uit
de auto?
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De Run is van groot belang voor onze
werkgelegenheid en moet daarom kunnen blijven
ontwikkelen. Ook als dat meer drukte brengt.
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In Veldhoven kun je ook in de woonwijken een
bedrijfje beginnen. Ook al geeft dit mogelijk overlast
er moet een plek zijn voor ondernemers in de wijk.
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We hebben genoeg bedrijventerreinen. Braakliggend
terrein moet gebruikt worden voor andere zaken
zoals zonnepanelen.
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Gemeente moet kaders
stellen. Verschil tussen huur
en koop. Huur samenwerken
Subsidies.
met woningcorporatie.
Woningschaal kunnen
bewoners zelf veel
Het voortouw nemen
doen.
vanuit de burger is
positief, maar het is
wel afhankelijk van de
schaal van de
Heel veel
ingreep.
kennisdeling doen.
Actief onderzoeken
wat mogelijkheden
Denk daarbij aan
zijn.
warmte bronnen in het
gebied.
Wij zijn allemaal de
gemeente. Veel
initiatieven verdienen
ondersteuning.
Woningoverstijgende
dingen.

Gemeente voortouw in wat
acceptabel is en de minste
overlast geeft.

Tegels uit de voortuin
Meer groen op kleine
schaal iets voor
bewoners.
Community gardens
Afspraken met
bewoners. Gemeente
mogelijk maken.

De inwoners van Veldhoven moeten zelf het
voortouw nemen bij het verduurzamen en
klimaatadaptief maken van hun wijk en woning.

Veel techniek in de
kinderschoenen. Hier een
goede afweging in maken.
Facaliteren ook van kiezen
van juiste installateurs. Kennis
delen brandweer etc.

Oppervlaktewater
Rioolwater warmte
Windmolens op
gebouwen
Technische
mogelijkheden.
Er zijn mensen die het
niet zelf kunnen.
Moeten letten op
inclusiviteit.

Gemeente/overheid
heeft een belangrijke
rol in het activeren
van de burgers

Veldhoven heeft veel
huurwoningen. Daar
zijn de corporaties
aan zet.
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De daken geven
onvoldoende de
ruimte.
Natuurgebieden
moeten we
ontzien.
Probeer zo veel
mogelijk te
integreren in de
bebouwde
omgeving. Natuur
de natuur
houden.

Let op de nieuwe
ontwikkelingen
om er groot op in
te kunnen zetten.
(ramen, daken,
muren)

Zonde om al het mooie
groen op te offeren voor
energie. Langs
snelwegen genoeg
kansen.

Het opwekken van duurzame energie neemt veel
ruimte in beslag. Naast de daken moeten we daarom
ook de ruimte in het buitengebied benutten.

Ben flexibel met
regels; kijk
hoeveel we
kunnen benutten
en zie.
Veel te winnen
door te besparen
en isoleren
(keuze van
apparaten). Ligt
hierin voor.

Heel zuinig zijn op het
buitengebied. Nu zijn
zonnevelden ‘de heilige
koe’, maar er komen veel
ontwikkelingen aan. Rol
van gemeente om
innovatie te steunen.

Met allen zonnepanelen
gaan we het niet redden.
Wellicht dat waterstof
uitkomst bieden. Wellicht
(gevaarlijke) productie
daarvan in het
buitengebied?
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Meer investeren in
groen. Mag
consequenties
hebben.
Veldhoven gaat
boven
Eindhoven
vanwege haar
groen en het
dorpse. Probeer
dit te
versterken. En
geef dit dus niet
weg.
Biodiversiteit
als ecosysteem
versterken in de
gebieden.
Groen is voor
iedereen
toegankelijk en
draagt bij aan
woonmilieu.

Kunnen het
groen diverser
maken en
extensiever
beheren. Maak
van het groen
natuur. Dan
hoeft het geen
geld te kosten.

Groen in
combinatie met
activiteiten in ons
stadse dorp.
Functioneel groen
realiseren!

De gemeente moet investeren in openbaar groen,
ook al betekent dit een verhoging van belastingen.

Rotondes en
infrastukken zijn
groen, maar
geef juist groen
de ruimte langs
fiets en
wandelgebied.

Wijken groen laten
adopteren!
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