Wijzigingsvoorstel 4
Regioconferentie Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) van 30 november 2022
Onderwerp/Thema:
o Algemeen
o Economie
• Wonen
o Voorzieningen en Evenementen
o Ruimte
Titel
Verstedelijking in het stedelijk gebied
constaterende dat:
• Conform het verstedelijkingsakkoord het doel is om 62.000 woningen tot 2040 bij te bouwen
in het SGE;
•

Binnen de regio Zuidoost-Brabant er gesproken wordt over een groei die nog veel verder
gaat dan wij voor het stedelijk gebied hebben opgenomen in het Verstedelijkingsakkoord
SGE;

•

ASML aan plattelandsgemeenten in De Peel en De Kempen vraagt om tot 2040 ongeveer
17.000 extra woningen te bouwen1;

•

Alle SGE gemeenten meewerken aan de mobiliteitstransitie vanuit afspraken op MRE-niveau;

•

Sterk verstedelijkte gebieden beter met openbaar vervoer te ontsluiten zijn en afstanden tot
arbeidsplaatsen kleiner zijn.

overwegende dat:
• Het wenselijk is dat mensen in de gemeente kunnen wonen waar ze willen wonen;
•

In het kader van de mobiliteitstransitie het belangrijk is dat men dichtbij hun werkgever kan
wonen;

•

Als de doelstelling van 62.000 woningen in het SGE ontoereikend is om de woningnood in het
SGE op te lossen, deze doelstelling moet worden bijgesteld;

•

We geen woningbouw in het groen willen en dus via verdichting plaats dient te vinden;

•

De plattelandsgemeentes in de MRE hun groene landelijk karakter moeten kunnen
behouden.

1

https://www.ed.nl/de-peel/een-valkenswaard-aan-huizen-moet-er-tot-2040-bijkomen-in-de-dorpen-vanpeel-en-kempen~a7dacc58/

1

en verzoekt het Bestuurlijk Platform de volgende wijziging van de samenwerkingsagenda door te
voeren:
Onder “Onze samenwerking met partners intensiveren” op bladzijde 19, een punt onder punt 3
toevoegen:
• We verwachten niet dat de plattelandsgemeentes van de MRE gaan verstedelijken om het
woningtekort in het SGE op te vangen. Wanneer het afgesproken doel van 62.000 woningen
in het SGE te laag blijkt om alle woningzoekenden in het SGE te voorzien van huisvesting dan
zullen de doelstellingen in het SGE omhoog bijgesteld moeten worden.
Ondertekening indieners met vermelding van de gemeente en de fractie:
Indiener

Gemeente

Fractie

Emailadres of telefoonnummer

Rutger Rauws

Eindhoven

GroenLinks

rutger.rauws@eindhoven.nl

Hans de Mare

Helmond

PvdA

h.de.mare@raad.helmond.nl

Tjeerd Ritmeester

Eindhoven

PvdA

tjeerd.ritmeester@eindhoven.nl

Kristiane Schmidt

Waalre

GroenLinks

schmidt-vaccaro@dse.nl

Steven van der Heijden Best

PvdA & GL

steven190895@hotmail.com

Thomas Tuerlings

Helmond

GroenLinks

t.tuerlings@raad.helmond.nl

Janpeter Hazelaar

Waalre

PvdA

hazelaar@iae.nl

Gerloes van Nunen

Geldrop-Mierlo

PvdA

g.van.nunen@geldrop-mierlo.nl

Pieter van Loon

Oirschot

Sociaal Progressief Oirschot p.vanloon@oirschot.nl

Tom Brouwers

Eindhoven

D66

t.brouwers@eindhoven.nl

Deze suggestie werd in regioconferentie van 30 november 2022
aangenomen / verworpen met ____ stemmen vóór en ____ stemmen tegen.
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