
Technische vraag inzake bestemmingsplan 'Veldhoven-Noord, herziening Meerstraat- 
Hertgang (D66)

Omwonenden en ouders van kinderen van MFA-Noord vrezen een infarct op en 
rondom de Meersttraat. Dit als gevolg van de nieuwbouwplannen. Wat zou indicatief 
een extra verbinding naar een andere ontsluitingsroute kosten die niet belastend zou 
zijn voor de school en de Meerstraat?

Het gaat om een inbreidingslocatie binnen bestaand stedelijk gebied met een bestaande 
wegenstructuur. Door de nieuwbouwplannen neemt het aantal verkeersbewegingen inderdaad 
toe. Echter, de verkeersstructuur is zodanig dat deze drukte kan worden opgevangen. De 
inrichting van de wegen ziet daarbij toe op een verkeersveilige situatie. Bovendien was het op 
basis van het geldend bestemmingsplan al mogelijk dat er appartementengebouwen zouden 
kunnen komen. Het aantal wordt nu verdubbeld omdat kleinere appartementen terugkomen. 
Deze appartementen worden doorgaans niet bewoond door jonge gezinnen. Vanwege de 
nieuwe woningen wordt de drukte direct rondom de MFA dus niet of amper toe ten opzichte 
van wat voorheen bestemmingsplantechnisch mogelijk was. Een extra verbindingsroute voor 
autoverkeer is daarom niet onderzocht. Als het überhaupt fysiek mogelijk is en het 
bestemmingsplantechnisch mag, is het desondanks verkeerskundig niet wenselijk. Een of 
meerdere directe aansluitingen realiseren op een gebiedsontsluitingsweg (Meerhovendreef 
en/of Hertgang) is zeer onwenselijk omdat dit de doorstroming op deze doorgaande weg(en) 
belemmert. Ook zorgt een (of meerdere) aansluiting(en) voor andere verkeersstromen in de 
woonwijkenZ-straten zelf en is met de kosten sowieso geen rekening gehouden. Een 
onderbouwde kosteninschatting maken is niet mogelijk. Kosten zijn sterk afhankelijk van de 
aansluitingsvorm, ruimtebeslag, evt. aankoop gronden.

Met het oog op bovengeschetste problematiek vraagt D66 zich af of ook niet- 
bewoners gebruik kunnen maken van deze parkeerplaatsen?

De parkeerplaatsen op prive-terrein zijn semi-openbaar toegankelijk en worden niet 
toegewezen. Met semi-openbaar wordt bedoeld dat ze primair voor de bewoners (en bezoekers 
van) de nieuwbouw bedoeld zijn. Het is niet de bedoeling dat anderen hier parkeren. De 
parkeerplaatsen in openbaar gebied blijven openbaar.


