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Geachte heer Konings,

De raad van de gemeente Veldhoven heeft op 22 november j.l. de Bereikbaarheidsagenda opiniërend 
besproken.

Tijdens die bespreking is door de raad ingebracht dat er een discrepantie tussen kaart 3 uit de 
Bereikbaarheidsagenda (filosofie auto-ontsluiting) en de gedachten van de gemeente Veldhoven.

Bij het opstellen van de kaarten van de Bereikbaarheidsagenda is beoogd aan te sluiten bij de plannen van 
de gemeenten. Ik moet constateren dat hierbij in ieder geval in Veldhoven enkele fouten zijn gemaakt. Er is 
geen sprake van een regionale visie die op dit punt afwijkt van die van de gemeente Veldhoven.

Bespreking van de Bereikbaarheidsagenda in de gemeenten hebben ook tot doel dergelijke fouten op het 
spoor te komen om ze te kunnen corrigeren. Wij zullen de kaart corrigeren op de volgende punten:
‘ Toevoegen van het westelijk deel van de Locht, in het verlengde van de Kempenbaan als inprikker en 

daarmee als ontsluiting van de Run vanaf de nieuwe aansluiting op de A67;
- Verwijderen van de Nieuwstraat als inprikker, deze weg is ten onrechte op de kaart als dusdanig 

opgenomen en heeft in de toekomst geen functie voor bovenlokaal gemotoriseerd verkeer;
« Verwijderen van de route Sondervick - Kromstraat - De Plank. Deze weg heeft geen functie voor 

bovenlokaal verkeer.

Ter toelichting meld ik u dat de wegen die op de kaart in roze zijn gemarkeerd, indicatief aangeven welke 
wegen een functie hebben voor boyerrtpkaal gemotoriseerde verkeer. Als regio zullen we in de komende 
járen ten behoeve van verkeersmanagement waarschijnlijk een nieuwe analyse maken van de preferente 
routes van verkeer en de daarmee samenhangende gewenste functies.

Met vriendelijke groet,

Ľ,A.G. de Jong, 
śmanager Bereikbaarheidsagenda.


