
Technische vraag CDA inzake Vaststellen bestemmingsplan 
'Zilverackers, Kransackerdorp'
t.b.v. besluitvormende raadsvergadering op 20 april
Agendapunt 10.01: Vaststellen bestemmingsplan 'Zilverackers, Kransackerdorp'

Ik heb deze technische vraag:

1. Zijn de direct omwonenden (waaronder Roskam) geïnformeerd over de 
aanpassingen in het bestemmingsplan n.a.v. De zienswijzen?

2. Zo nee waarom niet.

Antwoord:

De bewoners van de Sondervick hebben een brief ontvangen over de aanpassingen van 
het bestemmingsplan naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Daarnaast hebben 
alle indieners van de zienswijzen (waaronder enkele bewoners van de Roskam) de gehele 
nota van zienswijzen ontvangen zoals deze naar uw raad is verstuurd. Vanwege enkele 
aanvullende vragen van bewoners van de Roskam zijn er ambtelijke gesprekken gevoerd 
met deze mensen. Ook hebben de bewoners van de Roskam deze week nog een brief 
ontvangen over de voorgestelde maatregelen. Deze is bijgevoegd.
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Beste bewoner(s),

De gemeente Veldhoven is van plan om aan de westzijde van de Sondervick een 
nieuw woongebied te realiseren. Dit nieuwe woongebied heet het Kransackerdorp en is 
onderdeel van het uitbreidingsgebied Zilverackers. De bedoeling is om 820 woningen 
rondom Huysackers te realiseren. Om dit Kransackerdorp te kunnen bouwen is een 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Op het ontwerpbestemmingsplan hebben 
wij diverse zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen hadden onder meer betrekking 
op de effecten van het autoverkeer binnen en buiten het Kransackerdorp.

Enkele bewoners van de Roskam hebben hun zorgen bij ons geuit over de 
verkeersmaatregelen die voor het Kransackerdorp worden genomen. Vandaar dat wij 
jullie hierover via deze brief willen inlichten.

Verkeersmaatregelen Kransackerdorp

In deze brief leggen wij uit welke plannen wij hebben voor de hoofdstructuur van het 
verkeer bij het Kransackerdorp (zie onderstaande afbeelding) en specifiek voor de 
Roskam. We gaan in op de volgende vier punten:

1) Afsluiting Roskam;
2) Afsluiting ten zuiden van de Antwerpsebaan;
3) Huidige situatie Roskam;
4) Toekomstige situatie Roskam.

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.
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1. Afsluiting in de Roskam

Op 30 oktober 2018 heeft de gemeenteraad de 'Ontwikkelvisie Zilverackers' 
vastgesteld. In deze Ontwikkelvisie is de hoofdstructuur voor de verkeersontsluiting 
opgenomen voor zowel autoverkeer als ook een netwerk voor langzaam verkeer. De 
ambitie is om duurzame huizen te bouwen, maar ook duurzaam om te gaan met de 
openbare ruimte met alternatieven voor de auto. De belangrijkste ontsluiting voor de 
auto loopt via de nieuw aangelegde Zilverbaan. Voor de Roskam is bepaald dat dit een 
langzaam verkeer route wordt met uitzondering voor een deel van het 
bestemmingsverkeer van bestaande woningen nabij de Sondervick. Meer informatie 
hierover kunt u vinden via https://zilverackers.nl/images/downloads/3175- 
Ontwikkelvisie-Zilverackers-2018-11-07-LR-spread.pdf oa pag, 41 en 65-69.

In het ontwerpbestemmingsplan 'Zilverackers, Kransackerdorp' is deze visie op de 
ontsluiting van Zilverackers overgenomen. De Roskam zal voor autoverkeer worden 
afgesloten nabij de nieuwe woningbouwontwikkeling. Dit zal in overleg met bewoners 
in de buurt van Roskam 21-32 plaatsvinden. De daadwerkelijke afsluiting wordt 
gerealiseerd samen met de herinrichting van de Roskam. Deze herinrichting staat 
onder het vierde punt in de brief.

2. Afsluiting ten zuiden van de Antwerpsebaan

Vanuit diverse bewoners van de Sondervick zijn zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan ingediend. Er zijn veel zorgen bij de bewoners van de 
Sondervick met betrekking tot de drukte in deze straat en het extra verkeer uit 
Zilverackers. Dit is voor de gemeente aanleiding geweest in overleg te treden met 
enkele bewoners. Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar alternatieve 
mogelijkheden om de verkeersdruk, als gevolg van het Kransackerdorp, op de 
Sondervick te verminderen. Dit heeft geresulteerd in de keuze om binnen het 
Kransackerdorp een extra afsluiting aan te brengen (maatregel 3 in de afbeelding). 
Hierdoor kan autoverkeer vanuit Huysackers én de zuidelijke woonvlekken niet langer 
via de Antwerpsebaan alsnog naar de Sondervick rijden. Het verkeer op de route
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Sondervick-Kromstraat-De Plank vermindert door deze afsluiting, wat ten goede komt 
aan de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs deze route.

Natuurlijk heeft deze extra afsluiting gevolgen voor de auto-ontsluiting van de 
woongebieden ten zuiden van de Antwerpsebaan. Deze kunnen in de toekomst alleen 
via de twee rotondes op de Zilverbaan aansluiten op het wegennet. Dit past echter 
binnen de uitgangspunten van Zilverackers met betrekking tot een groen en duurzame 
woonomgeving. Er komen goede langzaamverkeerverbindingen en de toekomstige 
auto intensiteiten zijn in overeenstemming met het beoogde karakter van de nieuwe 
woonstraten.

3. Huidige situatie Roskam

Nieuwbouwwijk Huysackers, als eerste fase van Zilverackers, is inmiddels volop in 
ontwikkeling. Ook voor Huysackers is de gemeente er altijd van uit gegaan dat de 
auto-ontsluiting via de rotonde aan de Zilverbaan verloopt. Over Huysackers en de 
tijdelijke situatie is eerder met bewoners van de Roskam gecommuniceerd. Bij de 
entree van de Roskam zijn borden geplaatst dat de weg doodloopt, bestaande 
woningen bereikbaar zijn en bouwverkeer om moet rijden. Ook hebben we in een 
wegwerksysteem (waaruit navigatieleveranciers informatie halen) doorgegeven dat de 
Roskam is afgesloten. Helaas probeert nog steeds een deel van het (bouw)verkeer in 
de praktijk via de Sondervick-Roskam naar Huysackers te rijden. We kijken hoe we dit 
nog beter kunnen regelen. Ook toekomstig bouwverkeer van en naar nieuwe 
woonlocaties willen niet door de Roskam leiden.

4. Toekomstige situatie Roskam

De Roskam was in het verleden een landelijke weg door het buitengebied. De meeste 
agrarische functies maken plaats voor een woonomgeving en de bestaande woningen 
worden onderdeel van deze nieuwe ontwikkeling van gehuchten in het groen. De 
bestaande Roskam wordt in de toekomst gereconstrueerd naar een woonstraat met 
een 30-km/uur inrichting. Hoe de weg er precies uit komt te zien is onderdeel van de 
woningbouwplannen. Het bestemmingsplan heeft een globaal karakter en de 
woonvlekken worden één voor één in overleg met initiatiefnemers verder uitgewerkt. 
Voor Huysackers is al wel een inrichtingsplan gemaakt. Dit geeft een indruk voor een 
deel van de Roskam (zie:
https:IIwww.veldhoven.nlIdataIdownloadablesI1I6I1I5Iinrichtingsplan-huysackers-
ianuari-2021.pdf). Wanneer de Roskam aan de beurt is, is afhankelijk van de 
voortgang van de woningbouwontwikkelingen. Relevant is vooral hoe het Gehucht 
(tussen Huysackers en Sondervick) er uit komt te zien. Hiervoor starten de eerste 
verkenningen pas later dit jaar. De bouw van woningen wordt hier verwacht in de 
periode 2022-2025.

Natuurlijk vraagt de komende periode van ontwikkeling en transformatie het nodige 
geduld en aanpassing. Zodra het weer mogelijk is, willen we de bestaande bewoners 
graag uitnodigen om met elkaar over de toekomstige situatie in gesprek te gaan. Ook 
willen we de website www.zilverackers.nl ombouwen naar een site waarin iedereen de 
ontwikkeling in de gebiedsontwikkeling Zilverackers kan volgen met informatie over de 
(deel)plannen en de planning.

Vaststelling bestemmingsplan 'Zilverackers, Kransackerdorp'

Op 29 en 30 maart heeft de gemeenteraad over de zienswijzen en het 
bestemmingsplan gesproken. Naar aanleiding van deze bespreking heeft het college 
toegezegd om informatie te verstrekken over het proces rondom de 
verkeersafwikkeling.
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Het college heeft hiervoor een 'Informatienota 'Kransackerdorp" opgesteld. Mocht u 
hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u de stukken vinden via de volgende link: 
https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad- 
BesluitvormendZ2021Z20-aprilZ19:30. Onder agendapunt 10.01 kunt u de stukken 
inlezen. Het laatste document betreft de voornoemde informatienota.

Op dinsdag 20 april neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan en 
de nota van zienswijzen. Deze openbare vergadering wordt vanwege de 
coronamaatregelen digitaal gehouden en begint om 19.30 uur. De vergadering is live 
te volgen via gemeenteraad.veldhoven.nl en Omroep Veldhoven.

We zijn ons ervan bewust dat we nogal veel informatie in deze brief gezet hebben. 
Deze informatie roept misschien nieuwe vragen bij u op. Als dat het geval is, neem 
dan gerust contact op met Marcia de Leeuw. Stuur een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040 onder 
vermelding van nummer 21UIT01581.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Eric Bergmeester
afdelingshoofd Regie & Ontwikkeling
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