Geschiedenis VSA in ’t kort
Veldhoven Samen Anders is een lokale politieke partij, actief in
de gemeente Veldhoven.

In 1987 werd de vereniging Aktief Veldhoven opgericht. Met de Veldhovense
afdelingen van de PPR, EVP en PSP werd een samenwerkingspartij opgericht. Op 18
december 1989 werd de naam gewijzigd in Veldhoven Samen Anders. In de
volksmond VSA.
De vereniging stelde zich ten doel om actief deel te nemen aan het politiek leven in
Veldhoven.
Geruime tijd was Frans van Rooij het gezicht en de politiek leider
van de partij. Hij zorgde vooral dat VSA een stevige positie
verwierf. Een tegenwicht voor het destijds grote CDA. Duidelijk
taalgebruik en niet mis te verstane tegenargumenten. VSA werd
een onmisbare kleur in Veldhoven. ‘Groen en mens’ zijn de
basiselementen.
Frans van Rooij
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Het vogeltje met de tak als logo was met name
een inhoudelijke verbinding tussen PSP en EVP.
Het stond voor vrede en veiligheid. Ook in de
tijd van de oprichting en de jaren er na een
belangrijk thema. Ook op lokaal niveau.
Frans van Rooij was een man die durfde te
confronteren. Naar individuele burgers toe
vervulde hij nogal eens een soort ‘ombudsman’.
Hij beschikte over een grote dossierkennis. Hij
zou graag de kans hebben gekregen om als
wethouder te laten zien dat het anders kon
Grote opponent in de raad was CDA vertelkt
door Driek van den Vondervoort. Een man die
tijdens een reünie durfde te verkondigen dat er
nog al eens onderhands ‘geritseld’ werd. Hij
schopte het na zijn wethouderschap in
Veldhoven tot burgemeester van Boekel en
Bergeijk
Frans van Rooij stierf in 2000
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PERIODE KOOTKAR
Daarna werd Herman Kootkar lijsttrekker. VSA koos er voor op het heldere
alternatief te zijn. Een huis-aan-huis verspreide stadsvisie, de strijd tegen de
verstening door de Philiasbus en de aansluiting van Leefbaar Veldhoven zorgden
ervoor dat VSA sterk groeide. In 2002 werd VSA ondanks dat zij de grootste fractie
werden buiten de coalitie gehouden.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 kreeg VSA acht zetels in de
Veldhovense gemeenteraad. De partij vormde een coalitie met de PvdA en
de VVD en mocht twee van de vier wethouders leveren. Dit werden
wethouder Herman Kootkar, met in de portefeuille beheer openbare ruimte, milieu,
vergunningen en verkeer, en wethouder Jack Tops, met de portefeuille stedelijke
ontwikkeling en wonen.
In december 2006 kwam aan het licht dat wethouder Kootkar eigenaar was van een
perceel grond waar mogelijk nieuwbouw zou komen volgens het te ontwikkelen
plan Veldhoven West. Vanwege zijn portefeuille was de wethouder nauw betrokken
bij dit nieuwbouwplan. Om belangenverstrengeling te voorkomen werd Kootkar
door zijn partij voor de keuze gesteld: óf het perceel verkopen, óf afstand doen van
zijn functie als wethouder. Kootkar wilde zijn grond niet verkopen. Hij trad na veel
discussie af als wethouder.
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Of het aan de slogan lag?
De positie van de lokale partijen is
gegroeid. Als alternatief voor de
lokale afdelingen van landelijke
partijen.
VSA lag goed in de markt door de
open mening, het verzet tegen de
Phileas die de infrastructuur van de
buurten overhoop zou halen, de
heldere stadsvisie die huis aan huis
werd verspreid,en er werden mensen
binnen gehaald die protesten lieten
horen rondom asielzoekerscentrum
en leefbaar Veldhoven.
Daarmee kleurde VSA ook.
Opschuiven naar meer lokale directe
problematiek
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PERIODE NICOLE RAMAEKERS

Op 14 februari 2007 werd hij opgevolgd door Nicole Ramaekers.Kootkar bleef in de
raad als fractie Kootkar en richtte in februari 2008 een nieuwe partij
op: Samenwerkend Veldhoven.
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Team van 2013:
Jan Beitschat, Bjorn Wijnands, Ab Hofman, Albert de Jong
Wim Peters, Charlie Engelen, Nicole Ramaekers, Hennie Pompe (overleden 2016)
Wendy van der Grinten, Karen Gielis

Nicole Ramaekers werd ook de nieuwe lijsttrekker.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 kreeg VSA zeven raadszetels.
De partij vormde een coalitie met de VVD en het CDA. Zowel Ramaekers als Tops
werden wederom benoemd tot wethouder. In 2014 behaalde VSA opnieuw de
meeste stemmen. In feite meer dan ooit. Nu kreeg de partij echter geen restzetel
en bleef op 6 zetels steken. Er wordt een coalitie gevormd met GBV
(gemeentebelangen Veldhoven) en D66.
Nicole Ramaekers en Wilfried Gradus (parttime) werden wethouders voor VSA. De
laatste treedt na een paar maanden getouwtrek in september 2014 al af omdat het
wethouderschap niet verenigbaar is met zijn externe werk.
Er wordt geen nieuwe tweede wethouder benoemd. In zijn kielzog vertrekt ook de
fractievoorzitter Albert de Jong. Zijn opvolger is Ab Hofman. Drie jaar wordt er weer
hard gewerkt aan het vastgestelde programma. Op 9 mei 2017 wordt Nicole
Ramaekers geïnstalleerd als burgemeester van Gulpen-Wittem. VSA heeft via een
open sollicitatieprocedure zorg gedragen voor een wethouderskandidaat. Hij, een
ervaren rot uit een lokale partij elders in Brabant (Jan) werd echter geen wethouder.
Want kort na het vertrek van Nicole Ramaekers werd VSA als een donderslag bij
heldere hemel uit de coalitie gezet. Achter de rug van de fractie om werd met de
VVD een dealtje gemaakt. Het dagblad kopte: “Als je kritisch bent in Veldhoven, lig
je eruit”. VSA was bezorgd over een aantal inhoudelijke ontwikkelingen en de
financiën baarden zeer veel zorgen. Een vermoedelijke reden is ook een volgende
dealtje van doorgaan als coalitie na de verkiezingen. VSA kiest namelijk altijd er
voor om de verkiezingsuitslag als basis voor samenwerking te kiezen. GBV en VVD
lieten al eerder zien (2002) dat vooraf bekonkelen leidt tot behoud van de
wethoudersbaantjes.
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VSA

DE MOND GESNOERD
NO WAY
VELDHOVEN GAAT DIT NIET PIKKEN
MAART 2018 VERKIEZINGEN

Eind 2017
In 2017 de visie van Veldhoven Samen Anders herschreven. De documentatie van
de oprichting wordt als basis er bij gehaald. Terug naar de roots is het motto.
De verkiezingen in 2018 worden ingegaan met een enthousiaste, inhoudelijk sterke
groep mensen. Samenwerkend Veldhoven heft zichzelf op en in overleg zullen een
paar actieve leden overstappen naar VSA.
VSA staat voor “groen, mens, veiligheid, respect en directe inbreng door en voor
de Veldhovense mensen”
VSA een partij met hart voor Veldhoven
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Wie waren er raadslid namens VSA?
Frans van Rooij ✝ (fractievoorzitter); Herman Kootkar(fractievoorzitter/wethouder);
Truus Kuijpers; Jitske Wassenaar; Rikie Mehagnoul; Wim Brankaert; Ab Hofman
(fractievoorzitter); Albert de Jong (fractievoorzitter); Gerard Beurskens; Jack Tops
(ook wethouder); Nicole Ramaekers (ook wethouder); Han Roelofs; Jaap Bekker; Jan
Beitschat; Wim Peters; Karen Gielis; Charlie Engelen; Wendy van der Grinten; Bjorn
Wijnands

Albert de Jong
Ab Hofman
(Samen ook een groot aantal jaren voor VSA een goed politiek duo)
Voorzitters VSA bestuur:
Bert Sprokkereef ; Gerard Beurskens ; Roel Akkerman
Slogans bij verkiezingen:
Ook een punthoofd van politiek? - Scherp & zinnig. - Doe mee, stem lijst 2 VSA
bokst het voor elkaar - Wie luister er nog naar u ? - Lijst 1: DOEN!

9

