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Wat is een omgevingsprogramma 
mobiliteit?
4 Hoe wil je als gemeente omgaan met nieuw beleid, de 

vele ontwikkelingen in of met impact op mobiliteit, 
aansluitend bij 'wat je als gemeente wilt zijn en waar 
je voor staat'

4 Integraal, domein overstijgend afwegingskader, voor 
richting bij keuzemomenten
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Waarom een omgevingsprogramma?

Veldhoven mist al even een visie op hoe om te gaan met 
ontwikkelingen in mobiliteit. Waarom nu wel?
Aanleidingen (o.a.):
^ De schaalsprong,
^ Het coalitieprogramma,
^ Transitie naar duurzame mobiliteit,
^ Regionale en nationale ontwikkelingen en beleid 
^ Nieuwe mobiliteitsvormen
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Context regio
Veldhoven

^ Hoofdinfra (te) zwaar belast.
* Uitbreiding voorlopig niet aan de orde (geld en 

stikstof), maar de mobiliteit groeit door.
^ Daarom versterkt inzetten op alternatieven auto + 

faciliteren ervan
^ Daardoor bereikbaar, leefbaar, etc. blijven.
* De visie is dé plek om richting te geven aan hoe 

Veldhoven daarmee om kan en wil gaan.



Veldhoven
Coalitieprogramma
Wat bereiken?

1) Thema f speerpunt: Groene f Duurzame Mobiliteit
Meer aandacht voor groene 'vervoersvormen' (fiets, OV, te voet, elektrisch vervoer, 
deelauto's en -scooters etc.). ļ ļjĵ- ļĵ ^

TnW*n

- Meer aandacht voor bijpassende infrastructuur (fietspaden, afschalen wegen, 
fietsenstalling centrum, laadpalen, etc.).

- Meer aandacht voor 'wetgeving | regels' die de groene vervoersvormen mogelijk 
maken (milieuzones, werkgeversregelingen, etc.).

De rode draad in dit programma is, wat betreft mobiliteit, de focus op (de transitie naar)
duurzaamheid 7 duurzame mobiliteit.
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Veldhoven
Coalitieprogramma
Wat bereiken?

2) Thema | speerpunt: Balans Bereikbaarheid | Bedrijvigheid | Leefbaarheid
- Meer aandacht voor leefbaarheid wijken zonder bedrijvigheid te beperken (andere 

vervoersvormen i.p.v. automatisch meer asfalt, verkeersveiligheid etc.).
- Meer aandacht voor behoud groen en natuur, flora én fauna (verkeer en natuur meer 

in harmonie).
- Meer inspelen op stedenbouwkundige ontwikkelingen (stedelijke as, hoogbouw, 

parkeren etc.).

Een tweede aandachtspunt, wat betreft mobiliteit, is de focus op (de transitie naar) een 
nieuw evenwicht tussen people, planet en profit.
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Veldhoven
Coalitieprogramma
Hoe dat te bereiken?

3) Thema | speerpunt: Breed gedragen route naar realisatie
- Meer aandacht voor een integrale benadering (programmatisch, verschillende 

beleidsterreinen, lange termijn, mobiliteitsvisie, etc.).
- Meer aandacht voor samenspraak en inspraak (dialoog aangaan met inwoners, we 

doen het samen, inwonerspanels, etc.).
- Meer aandacht voor regionale impact en regionale verantwoordelijkheid (verkeer gaat 

verder dan gemeentegrens).

Een derde aandachtspunt, wat betreft mobiliteit, is de focus op (de transitie naar) een
integrale benadering in samenspraak (eerst denken, dan doen).
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GVVP en het omgevingsprogramma mobiliteit
Veldhoven

Visie nauw verwant, maar strategischer van aard en langere termijn gericht
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Gezonde verstedelijking - Leefbaarheid
- Aantrekkelijk woon- en Veiligheid

leefklimaat Doorstroming
Innovatief werkbndschap Duurzaamheid

wederzijdse
beïnvloeding

Ruimtelijk-Economische ambities Mobiliteitsambities

«FMa gemotoriseerd verkeerVŪCtl*IQCt
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Proces
Veldhoven

1. Inventarisatie stand van zaken + verkenning 
toekomstscenario's

2. Implicaties in beeld + afleiden wensbeelden
3. Brede participatie: hoe bewoners, werkgevers en 

andere stakeholders met de nieuwe ontwikkelingen 
om kunnen c.q. willen gaan

4. 2e helft 2023 laten vaststellen in de gemeenteraad



Haakjes
Veldhoven

Regionale ontwikkelingen (o.a.):
^ OV - o.a. HOV4 en de tangent Best - de Run (Brainportlijn)
^ Snelfietsroutes F67, als onderdeel KTM (korte termijn 

maatregelen) programma Randweg A2/N2
Algemene ontwikkelingen en ambities:
^ Transitie duurzame mobiliteit
^ 15 minutenstad
^ Brede welvaart



Transitie duurzame mobiliteit

^ Mobiliteitssysteem op de auto ontworpen
* Ruimtegebruik, duurzaamheid en 

leefbaarheid etc. in het geding
^ Anders leren omgaan met mobiliteit
^ Auto waar het moet, alternatieven waar 

het kan

\ \Veldhoven
Ruimtegebruik per ueruoermiddel
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Tram Ruto Uoeteaneer
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Vragen?
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Bedankt.
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