Gemeenteraad van Veldhoven
Aan alle leden

onderwerp: de vestiging van 2 fastfood drive-thru's in Zeelst
geachte leden van de raad,
Bijna een jaar geleden heeft het college een overeenkomst gesloten met de initiatiefnemers voor
de vestiging van 2 fastfood drive-thru's aan de Zoom/Meerenakkerweg in Zeelst.
In opdracht van het college hebben de ondernemers op 27 januari 2020 een presentatie gehouden
van de architectuur en het tijdschema voor realisatie. Een groot aantal van u is daar ook bij
geweest, dat maakt een weergave van de sfeer overbodig.
In de buurt is daarop een actiegroep ontstaan en die is verantwoordelijk voor de aanlevering van
ruim 400 protestbrieven in mei 2020. (@wethouder: meer dan 400 unieke mensen, 1 reactie!)
U kent deze brief en de reactie van het college natuurlijk ook.
Door de actiegroep is een spandoek geplaatst met de tekst KFC NEE , DOMINO'S NO NO.
Dit spandoek is na 19 uren door de gemeente op 23 april onder bestuursdwang verwijderd, de
materialen zijn in beslag genomen en later vernietigd. De opdracht voor deze daad is wellicht
door emotie ingegeven, want na een half jaar procederen heeft de gemeente toegegeven dat dit
niet had mogen gebeuren. Helaas geen excuses en ook jammer dat de gemeente de gevolgen van
haar onrechtmatige daad niet wil dragen: de spullen worden niet vergoed.
Het is net alsof de burger een soort 'tegenpartij' is waarmee een strijd moet worden geleverd.
En, zoals zo vaak, lijkt het erop dat het er niet om gaat het goede te bereiken, maar alleen om de
juridische weg snel en zonder communicatie in te slaan.
Dezelfde houding had het college in dit voorjaar: een gesprek met de verontruste burgers paste
niet in de procedure; belangen van burgers werden 'slechts emoties' genoemd.
Deze weigering is misschien veroorzaakt doordat het college zelf ook wel weet dat het zo niet
had moeten gaan! Verder gezichtsverlies zou dan te voorkomen zijn door te vluchten in de
procedure?
Misschien denkt u wel dat het allemaal niet netjes is gegaan, maar dat deze architectonisch
indrukwekkende reclamepaal precies goed is als landmark voor de komende decennia: hier aan
deze 'oever' begint Veldhoven......
Wat een bijzonder gewenste bijdrage aan de community van Zeelst, wat een stadse uitstraling,
wat heeft die wethouder dat goed gezien!
Wordt de droom van een wethouder over het 'stedelijk karakter aan de noordrand' verwezenlijkt
op precies een (1!) perceeltje? Nee, dit plan is een illusie, een pakketje schroot met een dun
laagje chroom.
Alleen uw raad kan dit voorkomen door heel eenvoudig de bestemming nu niet te wijzigen.
Daarvoor is geen reden nodig, u hoeft alleen maar 'tegen' te zeggen omdat het niet goed voelt.
Laat u niet wijsmaken dat de burger 'ook nog naar de Raad van State kan'. Dat is immers vooral
een toets op de wet, niet op de kwaliteit van het bestuur en de beslissingen.
Daarmee is de raad van Veldhoven onontkoombaar volledig eindverantwoordelijk.
Deze brief is opgesteld vanwege de onrust bij de meer dan 100 leden van de actiegroep en is
gepubliceerd op de website mooizeelsthouwenzo.nl .
Wij hopen voor het eind van deze lockdown van u te horen hoe u zelf over het plan van de
fastfood vestigingen aan de Zoom denkt, zodat wij dit met de 400-plus betrokken burgers kunnen
communiceren.
Wij wensen u fijne dagen en een gezond 2021.
Namens de actiegroep Heistraat-Zoom-Verzet
Brigitte Ekstein en Robert Tros
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