College van Burgemeester en Wethouders
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Veldhoven 25 maart 2020
Geachte heer van den Oever,
De gemeente Veldhoven is op 1 maart 2018 een samenwerkingsverband aangegaan met de
stichting JOGG NEDERLAND (Jongeren Op Gezond Gewicht). Zij betaalt hiervoor aan deze
stichting jaarlijks een bijdrage van € 5000,-.
JOGG Nederland wordt verder gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
Door het aangaan van dit samenwerkingsverband heeft de gemeente zich verbonden en
akkoord verklaard met de doelstellingen en standpunten van deze organisatie en de facto dit
tot beleid gemaakt.
Heeft u zich als raad verdiept in deze doelstellingen?
(zie https://jongerenopgezondgewicht.nl/jogg-aanpak)
Ook zijn een paar teksten van het RIVM over dit onderwerp bijgevoegd.
Het lijdt geen twijfel dat dit onderschreven beleid haaks staat op het voorgenomen besluit
om het bestemmingsplan Heistraat/Zoom te wijzigen.
Het valt dan ook niet te rijmen en het is daarmee onverklaarbaar dat de gemeente op het
punt staat grond te verkopen voor de vestiging van 2 fastfoodketens - Kentucky Fried Chicken
en Domino’s Pizza op het braakliggend terrein aan de Zoom.
Het fetspad op de rotonde aldaar, ligt DIRECT aan de toegang tot deze fastfood restaurants.
En nota bene dít fetspad wordt elke dag, tot in lengte van jaren door honderden scholieren
gebruikt om vanaf hun scholen in Eindhoven naar huis in Veldhoven en het aangrenzende
Meerhoven te fetsen. Zo fetsen zij dus elke dag bijna letterlijk deze fastfood restaurants
binnen.
Ook worden zij dagelijks geconfronteerd met het niet te missen beeld dat ‘fastfood’ tot het
normale straatbeeld behoort. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, met een reclame‘uitkijktoren’ van 20 meter, als trots landmark voor de ‘De Poort naar de Kempen’.
Wat een misser voor een gemeente die zich profleert als innovatief.
Hoe bestaat het, dat de gemeente op deze wijze met de ene hand geeft, € 5000,- jaarlijkse
bijdrage aan JOGG voor een nobel streven, en met de andere hand neemt ten nadele van
hetzelfde doel.
Het beoogde terrein is NIET bestemd voor horeca, echter speciaal nu, ten gunste van deze
twee fastfood restaurants wil de wethouder dit wijzigen.
Dekking van een begrotingstekort over de rug van de gezondheid van in dit geval vooral
jongeren!? De gemeente Veldhoven moet zich schamen voor praatjes voor de bühne’ , voor
‘windowdressing’ en dus om een sponsorship te gebruiken om het imago op te vijzelen.
Dit is niet wat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met JOGG voor ogen
heeft! Precies dit staat ook vermeld op de site!
Wij laten dan ook de mogelijkheid open om zowel de organisatie van JOGG Nederland als ook
het Ministerie hiervan op de hoogte te brengen.
Wij roepen u dan ook dringend op om niet mee te werken aan de totstandkoming van dit
plan!

