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Raad best tevreden 
over nieuwe plan
In de vragenronde over het GVVP stond de raad vooral stil 
bij het voornemen om de Julianastraat - waar nu alleen 
bussen rijden - en de Peter Zuidlaan aan elkaar te knopen. 
Daardoor zou een nieuwe ontsluitingsweg naar bedrijven
terrein De Run ontstaan.

Er vindt nu onderzoek plaats naar de noodzaak, dat wil zeg
gen naar het aantal autobewegingen dat op die weg wordt 
verwacht. Hierover is nog geen overleg gevoerd met de om
wonenden. “Het antwoord op de vraag wel of geen doorver
binding is een ingrijpende keuze en zal zeker nog een aantal 
maanden in beslag nemen”, klonk het van ambtelijke zijde. 
“Pas daarna gaan we met omwonenden weer in gesprek.”

Bij dit onderzoek gaat het puur om het aantal (snel)- 
verkeersbewegingen. Ramingen van de hoeveelheid fijn- 
stof en de geluidsbelasting worden niet meegenomen. Ook 
komt er geen doorgang voor snelverkeer onder de A2. Dat 
viaduct blijft het domein van bus en fiets. Het blijft bij het 
verbinden van beide wegen, en tegelijk dus het opwaarde
ren van de Julianastraat van busbaan 
tot normale verkeersweg.

Tussen de bedrijven door lieten di
verse raadsfracties zich lovend uit 
over het vernieuwde GVVP. “Dit plan ziet 
er vele malen beter uit dan het vorige dat 
we hebben teruggefloten”, verwoordde 
VSA’er Peter Cattenstart de heersende 
opinie.

Op 18 juni werd de gemeenteraad van Veldhoven tijdens een 
beeldvormende raadsavond geïnformeerd over het Gemeente
lijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP).

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journa
list in opdracht van de gemeente.

De liefst 205 bezwaren (zienswijzen) die vorig jaar 
werden ingediend, richtten zich in hoofdzaak op 
de wegcategorisering. Voorbeeld: omwonenden 
van de Sondervick protesteerden massaal tegen 
de splitsing van hun weg in een gebiedsontslui- 
tingsweg (voorrang en 50 km/uur) en een erftoe- 
gangsweg+ (geen voorrang, 30 km/uur).

In de beeldvormende raad van 18 juni legde Mark 
Peters, coördinator Planvorming van de afdeling 
Beheer en realisatie van de gemeente, uit dat 
de precieze wegindeling en -inrichting nu bij de 
uitvoering worden bepaald, na samenspraak 
met omwonenden. Hij voegde er aan toe dat de 
Sondervick vanaf de Jupiter in noordelijke rich
ting waarschijnlijk zo blijft: dat weggedeelte is 
immers een uitrukroute en de HOV-bus rijdt er. 
Alleen al de Sondervick leverde vorig jaar de helft 
van alle zienswijzen op.

Ook over andere hete hangijzers, zoals de wegin
deling van Provincialeweg, Kruisstraat en Pasto- 
rielaan/Abdijtuinen, wordt pas in de uitvoerings
fase besloten. Peters benadrukte dat het GVVP 
alleen de kaders bepaalt en ook na vaststelling 
door de raad in september ‘niet in beton gego
ten’ zal zijn. “De inrichting gebeurt altijd in over
leg. Een erftoegangsweg+ zal doorgaans, net als 
een gewone woonstraat, in klinkers worden uit
gevoerd. Maar als bewoners aangeven dat ze lie
ver asfalt hebben - zoals de Buizerd in De Kelen 
- dan kunnen we aan die wens voldoen. Ook over 
een inrichting met fietspaden of fietsstroken valt 
te praten.”

Veel minder zienswijzen
De hernieuwde samenspraak 
met de burger in het afgelopen 
halfjaar heeft al zijn vruchten af
geworpen. Op 18 juni, één week 
voor sluiting van de inzagetermijn 
voor het aangepaste GVVP, waren 
‘pas’ 9 zienswijzen ingediend.
Een heel verschil dus met vo
rig jaar.

Zo is bijvoorbeeld, in het kader van de wijkreno
vatie, overleg gevoerd met wijkplatform ’t Look 
over de prangende vraag of de Ambachtslaan 
met zijn HOV-lijn voorrangsweg moet worden. 
Peters: “We hebben het platform uitgenodigd 
om de situatie te bekijken op de Mullerlaan in 
Zonderwijk, waar we met de buslijn een identie
ke situatie hebben. Dat leverde al enige nuance
ring van hun standpunt op: ze vonden de situatie 
op de Mullerlaan best positief! Ook in Oerle zijn 
we het gesprek met de dorpsvereniging aange
gaan.”

Ook bij een ander heikel punt dat veel zienswij
zen heeft opgeleverd - de mogelijke doorver
binding Julianastraat - Peter Zuidlaan - hebben 
reacties vanuit de bevolking tot aanpassingen 
geleid. Deze maatregel hangt nog af van het lo
pende onderzoek naar de verwachte verkeers
bewegingen. Maar de uitvoering, die pas in 2026 
stond gepland, wordt naar voren gehaald. Moge
lijk zelfs naar dit jaar. “Het was niet slim van ons 
om die uitvoering zo laat te programmeren”, gaf 
Peters toe.

Ingekrompen
Het ‘nieuwe’ GVVP dat nu voorligt is ook vereen
voudigd. Het rapport is flink ingekrompen tot 58 
pagina’s en het aantal modules ingeperkt van 13 
naar 10. Zo is de module landbouw- en vrachtver
keer ondergebracht bij gemotoriseerd verkeer. 
Aparte modules zijn er nog wel voor onder meer 
fiets, veiligheid, openbaar vervoer, parkeren en 

voetganger.

Ook de kosten van alle voorgeno
men maatregelen liggen lager, 

omdat de financiering van 
het pakket verkeersmaat

regelen voor bedrijventerrein 
De Run uit het GVVP zijn gelicht. 
Het heeft geen zin om die kosten 
dubbel te tellen.

Verkeersplan GVVP komt 
kritische burgers tegemoet

Besluit over GVVP 
na zomervakantie
De besluitvorming over het Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) wordt 
over de vakantie heen getild. De raad buigt 
zich over het stuk in de oordeelsvormende verga
dering van 27 augustus. Op 17 september is de 
besluitvorming.

Er ligt dan een plan waarmee de gemeente zeker tien jaar vooruit 
kan. Het GVVP komt in de plaats van het uit 2007 daterende Ver
keerscirculatieplan (VCP).

Het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) heeft - na forse aanpassingen - zijn rentree 
gemaakt in de raad. Precies een jaar geleden werd het plan na een hausse aan zienswijzen, en de 
nodige kritiek vanuit de raad, teruggetrokken. Het huiswerk werd overgedaan en nu lijkt er een 
kansrijker plan te liggen. Er is goed geluisterd naar de burger.

Raadsnieuws Veldhoven
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