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Naar aanleiding van de bespreking in de vergadering van uw raad van 29 januari heeft 
ons college u toegezegd u per brief te informeren over het Maatregelenpakket De Run 
en het vervolgproces met betrekking tot de afronding van het GVVP. Wij nodigen u 
graag uit voor een openbare technische raadsavond.

Maatregelenpakket De Run
Ons college heeft uw raad door middel van een raadsinformatienota (11 december 
2018, 18bs00211) geïnformeerd over het feit dat vijf partijen, na een intensieve 
periode van samenwerking, overeenstemming hebben bereikt over de ínhoud én de 
uitvoering van een ambitieus maatregelenpakket gericht op de verbetering van de 
bereikbaarheid van De Run en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
hightech maakindustrie welke is opgenomen in een intentieovereenkomst.

www.veldhoven.nl

Wij begrijpen dat u vragen heeft over:
- het totstandkomingsproces van het Maatregelenpakket;
- de ínhoud van het Maatregelenpakket;
- de manier waarop de raad nog betrokken wordt bij de besluitvorming over het 

Maatregelenpakket;
- het verband tussen het Maatregelenpakket en het GVVP.

Afronding Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan
Ook begrijpen wij dat u vragen heeft over het vervolgproces van het GVVP. Wij willen 
u graag tijdens een openbare technische raadsavond informeren en u de gelegenheid 
bieden tot een nadere toelichting op de aandachtspunten die eerder door u zijn 
ingebracht bij de behandeling van het GVVP in uw raad.

Op basis van de opgehaalde informatie en de doorwerking van het maatregelenpakket 
De Run zullen wij vervolgens het bestaande concept-GVVP waar nodig wijzigen of 
aanscherpen.

Het formele besluitvormingsproces voor het vaststellen van het GVVP start in juni met 
een beeldvormende raadsvergadering.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Bijeenkomst
De raadsavond vindt komende maandag 11 februari plaats in de raadzaal van de 
gemeente Veldhoven en start om 19:30 uur. De avond wordt voorgezeten door 
burgemeester Delhez. Bij deze openbare raadsavond zijn naast de raadsleden 
uiteraard ook de fractiespecialisten en steunfractieleden welkom.

Met vriendelijķë'groet, y
het college ván burgemeester en wethouders van Veldhoven,

de Ruitj Ad van den Oever 
locoy burgemeester
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