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leidt de verdere verstedelijking in goede banen
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Auto luwe Stede lijk As
Waarom
^ De onomkeerbare verdere verstedelijking van 

Veldhoven vraagt om actie en creëert ook kansen
^ De leefbaarheid en levendigheid aan bijvoorbeeld 

de Burgemeester van Hoofflaan laat te wensen over

Wat
^ Ruimte creëren voor fietsers en voetgangers
^ Asfalt vervangen door groen met betekenis
^ De leefbaarheid en levendigheid sterk verbeteren, 

inclusief schonere lucht en minder geluidsoverlast
^ Het doorgaande autoverkeer in en rondom het 

CityCentrum zoveel mogelijk omleiden

De Burgemeester Van Hoofflaan wordt gevoelsmatig 
afgetakt van de hoofdontsluitingsroute, door een 
haakse kruising met de Abdijlaan/Run te maken.

1|4

In het ontwerpatelier is een helder en realistisch 
alternatief geschetst voor de bestaande structuur van 
doorgaande wegen. Dit alternatief maakt een 
daadwerkelijk aangenaam en kwalitatief verblijfsgebied 
in grote delen van de beoogde as mogelijk. De basis ligt 
in de omleiding van doorgaand autoverkeer. Het City 
Centrum blijft bereikbaar voor autoverkeer, maar de 
wegen eindigen bij het City Centrum.

Bron: Stedelijke As Veldhoven, Stralende parels aan een sterk en schitterend snoer, november 2008;
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Ideaal is een woning op tien (hoogwaardíge) OV- 
reisminuten van het stedelijke centrum. Bereid 5-10 
minuten te lopen voor autovrije straat.

Elke voorziening vind je op een wandel- of fietsafstand 
van 15 minuten.

Met name in en rondom het Citycentrum, 
Burgemeester van Hoofflaan, op en langs 
bedrijventerrein De Run en de uitvalswegen 
heeft Veldhoven een nieuw gezicht gekregen.

Bron: Concept Ambitiedocument, Balans in groei vanuit economische kwaliteit voor onze gezonde leefomgeving, MRE, versie 6 december 2021;
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Afwikkeling van het autoverkeer
Voor een leefbare omgeving in Veldhoven is het 
belangrijk dat verkeer rijdt waar het moet rijden, 
dus geen doorgaand verkeer door centrumgebieden 
en woongebieden, maar zoveel mogelijk er omheen.

^aí ŭ Burgemeester.. \  ̂ \ \

Sterk stedelijke structuur

^ Verdichting gaat gepaard met goed openbaar vervoer 
en met een aantrekkelijke groene- omgeving

^ Bij verdichting worden de 'groene vingers' ontzien 
en waar mogelijk versterkt. ąstL I5IKSA n T
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Stedelijke As
verbijzonderingen ter plaatse van de 
kruisingen met de 'groene vingers'; 
terugdringen van de dominante rol van het 
autoverkeer en extra ruimte voor openbaar^Ŗ 
vervoer (HOV) en langzaam verkeer;

Bronnen: Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, oktober 2019; (ontwerp)Omgevingsvisie Veldhoven, Stad van dorpen in het hart van de Brainport, 2021 I 2022; 
Ruimtelijke StructuurVisie Veldhoven, Durven kiezen voor kwaliteit, maart 2009;



Het voorstel aan de gemeente(raad)
Werk de onderstaande punten uit in een concreet stappenplan voor meerdere jaren

^ Meer ruimte voor fietsers en voetgangers, inclusief schonere lucht en extra veiligheid
^ Meer ruimte voor groen met betekenis en recreatie in de openbare ruimte
^ Het doorgaande autoverkeer in en rondom het CityCentrum zoveel mogelijk omleiden, 

inclusief een grotere 30 km/uur zone en hoogwaardig openbaarvervoer

^ Alle inbreidingsplannen in Veldhoven moeten bijdragen aan de realisatie van
bovenstaande punten ^ Autoluwe Stedelijke As & Leefbaarheid is leidend) en borg bij 
realisatie van alle plannen participatie met omwonenden en andere belanghebbenden 
(waaronder ondernemers aan de Burgemeester van Hoofflaan en in het CityCentrum)

Met dit burgerinitiatief is Veldhoven klaar voor de verdere verstedelijking
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Bijlagen
» Inhoudsopgave
* Ambtelijke afstemming
* Diverse referenties (zie ook QR-code en/of link daaronder)
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www.bossetorenvandebaan.iouwweb.nl/

http://www.bossetorenvandebaan.iouwweb.nl/


Auto luwe Stede lijk As
Inhoudsopgave

^ Wat houdt het burgerinitiatief in en waarom?

^ Sfeerimpressies en kansen voor (de zuidelijke ingang van) het CityCentrum 

^ Afwikkeling van het autoverkeer rondom de Burgemeester van Hoofflaan 

^ Het voorstel aan de gemeente(raad), inclusief (ambtelijke) afstemming

mm



Ambtelijke afstemming bij het 1ste burgerinitiatief

Referentie: Verordening burgerinitiatief Veldhoven: https://lokaleregelgeving.overheid.nI/CVDR32231/1

Geachte heer
In antwoord op uw aan mij gerichte mail van maandag 6 december jl. 
met als onderwerp 'Burgerinitiatief en meer' deel ik u het volgende mee
HeťCdįemăMëft kennis -genomėnĘļĮĒtĒM uw mail als vw het 
Ungediende 'BUrderihitiatief ̂ AutoluwesĘļĒĒļĘļĒAĮO^n moment 
beraadt het college zich op het vervolg wat betreft inhoud en proces.
^ - -r'įw^Vv - ^ī}yí ‘ ^ S ‘ rv ’ *r . , . - į,ĄV’V h vt * * -*

ifen (köffiejgesprek zoals-door ujgevraagd, past daar niet in.
Met vriendelijke groet,
Namens hetcollege vanb&w, ļ , " Ok rW^

Artikel 5 Indiening
6. De griffie zal de initiatiefnemer gedurende de 

verdere procedure adviseren en begeleiden en 
zonodig zorgen voor ambtelijke ondersteuning,

https://lokaleregelgeving.overheid.nI/CVDR32231/1


Beste voorzitters,

In het voorzittersoverleg van 14 oktober 2021 werd geconcludeerd dat wijkbeheer zoals deze is opgericht voor 
het gros ten einde lijkt te zijn. Er zal daarom gekeken worden naar nieuwe vormen van participatie waarin een 
aantal wijkplatformen een rol zullen blijven spelen.
Na intern overleg met wethouders van de Looij, van den Oever en van Dongen is besloten om de nieuwe 
vormen integraal in te bedden in de bredere kaders van burgerparticipatie. Hierdoor zullen de nieuwe vormen 
in de portefeuille van wethouder van Dongen vallen.

Indien de coronamaatregelen het toe laten, zal er medio januari een vervolg voorzittersoverleg worden 
ingepland.
Daarin zal de opzet en de aanpak van het bredere participatiespoor worden toegelicht. Tevens zal samen met 
jullie worden besproken of en welke rol de wijkplatformen hierin voor zichzelf zien.
In januari ontvangt u per mail een uitnodiging voor dit overleg.

Namens de gemeente Veldhoven wens ik jullie alvast fijne feestdagen & een gelukkig nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,

XXX

Beleidsadviseur gebiedsgericht werken 
Gemeente Veldhoven



0 Q3 Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As
II Bespreken (y 1 document

Twee inwoners hebben een burgerinitiatief ingediend: Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As. Een burgerinitiatiefvoorstel geeft inwoners de mogelijkheid om een eigen voorstel op 
de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Inwoners vragen daarmee van de gemeenteraad een uitspraak en/of een besluit over het voorstel.

V

Vergaderstukken

0 Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As, 14-11 -2021 .pdf
II Onbekend PDF, 240.32 KB

Meer informatie 

Status Bespreken
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Omgevingswet7-visie7-plan

Dromen Denken Durven Doen

Processchema omgevingsvĩsie Veldhoven

juli '20 juņľ20 j- apri '20

sept '20

OMGEVINGSVĨSIE

4. Kernwaarden
1. SterkstedeLijkestructuur:\n het Citycentrum, Langs de belangrijke 

wegen en op de bedrijventerreinen streven we een hoge 
beeldkwaliteit na en mag er meer stedelijkheid uitgestraald 
worden

2. BLijvendherkenbare dorpsstructuren:\n de dorpskernen en -Linten 
streven we naar een duidelijke herkenbaarheid door in te zetten op 
bebouwing met historische kenmerken

3. Zorgvuldig opgezette ontwikkelingsgebieden: Het gaat hier om de 
grotere ontwikkellocaties, zowel in de bestaande kernen als aan de 
randen. We geven ruimte aan onderscheidende bouwplannen die 
zorgen voor een welkome en aangename afwisseling als 
onderbreking van de vaak veel op elkaar Lijkende straten in wijken

4. Aantrekkelijke woonwjkenWe bewaken de basiskwaliteit met 
respect voor de bestaande omgeving. De nadruk Ligt op het 
handhaven van de bestaande omgevingskwaliteiten en hierbij 
aansluiten

5 architectuurprincipes
1 De relatie tussen bouwwerk en omgeving klopt: het bouwwerk past 

in de omgeving en geeft invulling aan de kernwaarde die voor die 
omgeving geldt

2. De samenhang tussen vormgeving, functie en constructie van een 
bouwplan passen goed bij elkaar

3. Het evenwicht tussen helderheid en complexiteit klopt: een heldere 
structuur zorgt voor een 'kloppend' gebouw. Tegelijkertijd mag het 
spannend zijn: het gaat om het evenwicht.

4. Schaal- en maatverhoudingen zjn in harmonie met elkaar.
5. Materiaal, textuur, kleur en Licht zjn op elkaar afgestemd.

Bronnen: Processchema Omgevingsvĩsie Veldhoven; Ambitiedocument 'Samen voor Ruimtelijke kwaliteit';



(ontwerp)Omgevingsvisie Veldhoven

Kernopgave 1. Investeren in stedelijke en dorpse kwaliteiten
^ Hoe leiden we de verstedelijking in goede banen, terwijl we tegelijkertijd de 

gewaardeerde dorpse kwaliteiten behouden en verder versterken?

Veldhoven3 Kemopgaven1

Kernopgave 2. Verder bouwen aan een innovatieve en bereikbare maakstad
^ Hoe geven we ruimte aan ondernemerschap en de groei van deze bedrijvigheid terwijl we 

de negatieve gevolgen voor de doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en 
leefbaarheid zoveel mogelijk voorkomen?

Kernopgave 3. Werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving
^ Hoe behouden we het groene karakter als de druk op de ruimte blijft toenemen?

Bron: (ontwerp)Omgevingsvisie Veldhoven, Stad van dorpen in het hart van de Brainport;
https://www.ruimteliikeplannen.nl/documents/NL.IMR0.0861.0V00001 -0301/d NL.IMR0.0861.0V00001 -0301 .pdf

https://www.ruimteliikeplannen.nl/documents/NL.IMR0.0861.0V00001_-0301/d_NL.IMR0.0861.0V00001_-0301_.pdf


Van de Nationale Ombudsman:
1. Geef als bestuur duidelijkheid over de kaders

^ bepaal tijdig welke keuzes al vaststaan en in welke mate burgers invloed kunnen uitoefenen 
^ leg de kaders vast
• respecteer de eenmaal vastgelegde kaders

2. Zorg voor een open houding en gedrag van ambtenaren
^ vertrouw erop dat participerende burgers eveneens relevante kennis en ervaring hebben 
^ wees bereid om samen naar gezamenlijk gedragen oplossingen te zoeken 
^ toon begrip en een luisterend oor

3. Stel voldoende tijd en geld beschikbaar
^ zorg voor de flexibiliteit om zo nodig extra tijd en geld te kunnen inzetten, als blijkt dat voor 

participatie meer ruimte moet worden geboden
^ waarborg dat vertraging van het project niet ten koste gaat van participatiemogelijkheden

4. Evalueer en pas geleerde lessen toe
^ maak evaluatie standaard onderdeel van een infrastructureel rijksproject 
^ vraag zowel aan ambtenaren als aan burgers om feedback
^ faciliteer dat ambtenaren bij volgende infrastructurele rijksprojecten de geleerde lessen in 

de praktijk kunnen brengen

Bron: Een goed begin is het halve werk, Een onderzoek naar participatie bij infrastructurele rijksprojecten, oktober 2019;
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/2019041%20Rapport%20Een%20goed%20begin%20is%20het%20halve%20werk%20-%20participatie%20infrastructurele%20riiksproiecten.pdf

https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/onderzoek/2019041%20Rapport%20Een%20goed%20begin%20is%20het%20halve%20werk%20-%20participatie%20infrastructurele%20riiksproiecten.pdf


Omgevingsdialoog: het waarom, de grondslag en het hoe 
van deze fatsoensnorm
Om eindeloze en kostbare procedures te voorkomen, zie je steeds vaker dat 
initiatiefnemers met hun omgeving de dialoog aangaan. Soms op eigen initiatief. Maar 
soms wordt de dialoog door een provinciale verordening of een bestemmingsplan zelfs 
opgelegd.
Kan dat zomaar? Wat is de meerwaarde van de omgevingsdialoog? Zou het eigenlijk niet normaal 
moeten zijn dat de initiatiefnemer met zijn omgeving zijn plannen gaat bespreken? En hoe voer je 
zon dialoog en wat verwacht de rechtspraak van die dialoog?
Grondslag omgevingsdialoog
In feite is deze omgevingsdialoog niet meer dan een fatsoensnorm. Als je je huis flink gaat uitbreiden 
richting je buurman, dan is het natuurlijk wel zo netjes om je plannen eerst met je buurman te 
bespreken. In ieder geval voordat de buurman je bouwaanvraag in een publicatie moet lezen. Om de 
lieve vrede te bewaren, is het daarom slim om eventuele bezwaren of wensen van je buurman in een 
vroegtijdig stadium bij je bouwplan te betrekken.
Het is daarom in ieders belang zon omgevingsdialoog op tijd aan te gaan. Ook een gemeente zit 
natuurlijk niet te wachten op conflicten over een bouwplan. Die worden immers vaak over de rug 
van de gemeente uitgevochten.
Om dit te voorkomen, zie je steeds vaker dat de omgevingsdialoog door de overheid wordt opgelegd. 
Spijtig genoeg eigenlijk. Maar de praktijk leert dat niet iedere initiatiefnemer genegen is om zijn 
omgeving in een vroegtijdig stadium bij zijn bouwplannen te betrekken. En dat is erg jammer. 
Onbekend is onbemind = (vaak) weerstand = zienswijze | bezwaar | beroep.
Maar kan een provincie of een gemeente die omgevingsdialoog wel in een ruimtelijk besluit 
(verordening, plan of beleid) opleggen? Een initiatiefnemer | vergunningaanvrager is immers niet 
verplicht rekening te houden met de uitkomsten van deze dialoog.
Ja, dat klopt. Maar de dialoog kan er wel toe leiden dat bij de aanvraag om vergunningverlening (of 
op een andere manier) aandacht wordt besteed aan de wensen en zorgen van de omgeving wanneer 
het gaat om de ruimtelijke gevolgen van het bouwplan. Dit heeft onze hoogste bestuursrechter 
onlangs uitgesproken toen de ruimtelijke relevantie van een verplichte omgevingsdialoog in een 
Verordening ruimte ter discussie werd gesteld.
Wanneer je dus een omgevingsdialoog in een ruimtelijk besluit oplegt, hoef je niet bang te zijn dat 
deze verplichting onverbindend wordt verklaard (ABRvS 18 oktober 2017, nr. 201609320|1|Al). Het 
belang van een goede ruimtelijke ordening wordt immers hiermee gediend. En dit past prima in het 
plaatje van de wetgever (artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening).
Inspraak
Hoe zit het dan met inspraak? Komt dit niet op hetzelfde neer? Nee, eigenlijk niet. Bij inspraak is het 
bouwplan vaak al helemaal uitgewerkt. Er bestaat dan dikwijls weinig ruimte meer om rekening te 
houden met de wensen van de omgeving. De initiatiefnemer heeft dan immers vaak al de nodige 
kosten gemaakt voor onderzoeken en het ontwerp.

Bij inspraak ligt de bal vaak bij de gemeente. Bij de dialoog ligt deze bij de initiatiefnemer zelf. Hij is 
immers zelf verantwoordelijk voor zijn initiatief en hoe dit valt in zijn omgeving nietwaar?
Daarnaast vindt een inspraakavond vaak plaats in een zaal van een buurthuis of op het gemeentehuis, 
terwijl de omgevingsdialoog gewoon aan de keukentafel van de initiatiefnemer of de buurtbewoners 
plaatsvindt. Dat praat toch net wat gemakkelijker.
Hoe
In feite is de manier waarop de omgevingsdialoog wordt gevoerd vormvrij (tenzij een verordening of 
een bestemmingsplan de wijze waarop natuurlijk nader invult). Toch biedt de jurisprudentie wel wat 
houvast voor de praktijk.
Zo mag tussen de dialoog en het moment van aanvragen niet zoveel tijd zitten, dat je er niet zomaar 
vanuit mag gaan, dat de belangen die in de omgevingsdialoog naar voren kwamen op het moment van 
de aanvraag nog dezelfde zijn.
Een omgevingsdialoog die 5 jaar vóór de aanvraag had plaatsgevonden, werd niet meer door de 
Afdeling serieus genomen (ABRvS 18 oktober 2017, nr. 201609320|1|A1). De kans is dan immers groot 
dat niet alle (milieu)aspecten de revue passeren, die na die 5 jaar wel bekend zijn.
Ook de rechtbank Zeeland-West-Brabant veegde een omgevingsdialoog van tafel die maar liefst 6 jaar 
oud was (rechtbank Zeeland-West-Brabant 7 november 2011, ECLI:NL:RBZWB:2016:6945).
Verder voldoe je in ieder geval aan het vereiste van een zorgvuldige dialoog wanneer:
Een ontmoeting in persoon tussen omwonenden of andere eigenaren van percelen in de omgeving van 
de projectlocatie is georganiseerd, waarbij deze personen vooraf worden uitgenodigd.
Deze personen informatie krijgen over het project en de gelegenheid krijgen hierop te reageren.
Het is echter niet noodzakelijk dat iedereen in de omgeving daadwerkelijk verschijnt.
Een resultaat (in de vorm van een alternatief of van instemming met het project) is evenmin vereist.
Zoals gezegd, een omgevingsdialoog is in principe vormvrij. Dat geeft de rechtbank Oost-Brabant ook 
aan. Maar met het bovenstaand rijtje weet je wanneer in ieder geval aan het vereiste van een 
zorgvuldige dialoog wordt voldaan (rechtbank Oost-Brabant 20 april 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:1903).
Omgevingswet
De (burger)participatie wordt ook door de wetgever onderkend. Participatie is namelijk een belangrijke 
pijler onder de Omgevingswet. Derden moeten in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de 
voorbereiding van beleids- en besluitvorming. Volgens de wetgever zorgt dit voor betere besluiten, 
meer draagvlak en snellere procedures.
Hoe dit gebeurt, wordt overgelaten aan provincies en gemeenten. Maar giet de wijze waarop je een 
dialoog voert in richtlijnen; niet in bikkelharde regels (anders dan de verplichting om de dialoog te 
voeren). De praktijk leert namelijk dat dit vooral afhankelijk is van de specifieke kenmerken van het 
(bouw)plan en de omgeving.
Uiteraard is het nergens voor nodig om op de Omgevingswet te wachten. De grondslag en handvatten 
zijn al door de jurisprudentie uitgesproken. En diegenen die er al mee werken, kunnen de meerwaarde 
ervan onderschrijven. Daar heb je die Omgevingswet niet voor nodig.

En wat is nou de omgeving? Dit is sterk afhankelijk van de gewenste ontwikkeling en de (milieu-, 
verkeers-, etc.)effecten daarvan op de omgeving. De gemeente kan dit het beste beoordelen.

https:||www.omgevingsweb.nl|nieuws|omgevingsdialoog-het-waarom-de-grondslag-en-het-hoe-van-deze-fatsoensnorm|



BügelHajema
Ruimte voor Cf lEEfamgEuing

Omgevingsdialoog volgens BügelHajema
In de praktijk van de ruimtelijke ordening stuiten we steeds vaker op de term omgevingsdialoog. Maar wat is nu 
precies een omgevingsdialoog en waarin onderscheidt deze zich van de reguliere inspraak?

Een antwoord op deze vraag kan gevonden worden in de volgende vier grote verschillen:

1. Het moment
De omgevingsdialoog start zo vroeg mogelijk, in de fase van het eerste idee of initiatief. Is bij inspraak het proces 
gericht op een onderbouwing van de reeds gemaakte keuzes van een uitgewerkt plan, bij de omgevingsdialoog is het 
juist de bedoeling dat de input vanuit de omgeving betrokken wordt bij het verdere ontwerp. Wanneer de dialoog 
start in een latere fase van de planontwikkeling, zijn vaak al stevige kosten voor onderzoek en ontwerp gemaakt. Voor 
de initiatiefnemer wordt het dan lastiger en kostbaar om het plan aan te passen aan eisen of wensen vanuit de 
omgeving. En dat terwijl deze wensen vaak eenvoudig ingepast kunnen worden waardoor het plan er beter op wordt 
(omdat het draagkracht heeft) en ondoelmatige kosten (door dubbel werk en lange procedures) worden bespaard.

2. De initiatiefnemer
Bij de omgevingsdialoog ligt de verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemer zelf, terwijl inspraak georganiseerd wordt 
door de overheid. De omgevingsdialoog past daardoor veel beter in de transitie die onze samenleving doormaakt van 
een 'maakbare' verzorgingsstaat naar een participerende samenleving waarin burger, ondernemer, of initiatiefnemer 
zelf verantwoordelijkheid neemt voor de inpasbaarheid van en het draagvlak voor zijn initiatief. Hierbij valt regelmatig 
de term 'ontwikkelingsruimte moet je verdienen'. Er mag verwacht worden dat het initiatief ook bijdraagt aan een 
maatschappelijke meerwaarde.

3. De plek
Een omgevingsdialoog vindt niet plaats in het gemeentehuis of in een anoniem zaaltje in de buurt (zoals dat gaat bij 
inspraakbijeenkomsten). Een goede dialoog vindt plaats aan een gewone (keuken)tafel, bijvoorbeeld bij de 
initiatiefnemer thuis of in het bedrijf waar het initiatief speelt. Het gaat immers in eerste instantie gewoon om een 
goed gesprek tussen de initiatiefnemer en de buren. Veel weerstand uit de omgeving is gebaseerd op gebrek aan 
kennis over het initiatief, de initiatiefnemer en de inspanningen die al verricht worden om eventuele negatieve 
invloeden van de activiteiten op de omgeving te beperken. Samen kan vervolgens bezien worden welke 
mogelijkheden er zijn om het initiatief zo in te passen dat dit optimaal geaccommodeerd kan worden. Zonder overlast 
te creëren voor de omgeving of, liever nog, zelfs een bijdrage te leveren aan de omgevingskwaliteit.

4. De werkwijze
Waar inspraak begint met een presentatie van de plannen, start de dialoog met een kop koffie en een lege tafel 
waaraan de initiatiefnemer zelf vertelt wat het probleem of de ambitie is waar hij een oplossing voor zoekt. In feite 
gaat het er om dat de omgeving gevraagd wordt om mee te denken hoe het initiatief het beste ingevuld kan worden. 
Dat genereert betrokkenheid en het gevoel ook daadwerkelijk bij te kunnen dragen aan de oplossing van het 
probleem en de kwaliteit van de eigen leefomgeving. Het is daarbij van belang dat helder geschetst wordt binnen 
welke kaders de dialoog gevoerd kan worden. Het heeft weinig zin om tot ideeën of oplossingsrichtingen te komen die 
haaks staan op bijvoorbeeld staand beleid of geldende wet- en regelgeving. Daarnaast is het van belang dat de 
procesbegeleiding het vermogen heeft om vanuit kennis van de materie, mogelijkheden te schetsen die bij kunnen 

https:ZZwww.bugelhaiema.nlZomgevingsdialoog.html dragen aan een oplossing. Eén die kan bogen op draagvlak én planologisch, juridisch en financieel uitvoerbaar is.

http://www.bugelhaiema.nlZomgevingsdialoog.html


Referenties voor burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As
Stadsdorp Veldhoven *2 3
Wie over twintig jaar door Veldhoven fietst zal zien dat er flink is bijgebouwd om zo 
elke Veldhovenaar een goede, betaalbare woning te kunnen bieden. Met name in en 
rondom het Citycentrum, Burgemeester van Hoofflaan, op en langs bedrijventerrein 
De Run en de uitvalswegen heeft Veldhoven een nieuw gezicht gekregen. Hier is 
Veldhoven stads. Langs de as Hertgang, Dom, Sterrenlaan, Heerbaan laat het meer 
stedelijke karakter zich af toe zien bij knooppunten van wegen, entrees van wijken of 
rondom voorzieningen. De ruimtelijke structuur van Veldhoven is meer verweven 
geraakt met de stad Eindhoven, maar desondanks heeft Veldhoven dankzij haar 
compacte opzet haar zelfstandige positie en eigen karakter weten te behouden. Het 
Citycentrum is vanuit alle delen van de stad goed op de fiets bereikbaar.

De 15 minuten stad *2 *
Het idee van de 15-minutenstad of -wijk is niet nieuw. Samengevat betekent het dat 
bewoners op 15 minuten ("density") wandelen of fietsen ("design") alle essentiële 
functies vinden: winkels, kantoren, scholen, gezondheidszorg, sport, cultuur en 
ontspanning ("diversity"). Nabijheid is het uitgangspunt van de 15-minutenstad. Elke 
voorziening vind je op een wandel- of fietsafstand van 15 minuten.

Groenstedelijk, Groen met betekenis *8
* Ideaal is een woning op tien (hoogwaardíge) OV-reisminuten van het stedelijke 

centrum. Bereid 5-10 minuten te lopen voor autovrije straat
* Stadspark met parkachtig groen als standaard, ruimte om te spelen en te 

recreëren. Collectieve tuinen, parken, pleinen en hofjes als vervanging voor de 
eigen tuin,

* Afwisselende en verrassende architectuur. Maximaal 5-10 lagen.

2. Verkenning naar de toekomst van het Citycentrum, juli 2021;
3. (ontwerp)Omgevingsvisie: Stad van dorpen in het hart van de Brainport, augustus 2021
8. Belangrijke keuzes voor een verdere verstedelijking van Veldhoven, januari 2021
10. Stedelijke As Veldhoven, Stralende parels aan een sterk en schitterend snoer, november 2008

Ruimte maken voor kwaliteit *10
Door slim om te gaan met de infrastructuur en strategische keuzen te maken in de ontsluiting 
ontstaan ruimte en mogelijkheden voor een kwalitatieve invulling van zowel de centrale parel, het 
City Centrum, de kleinere parel, het Odeonplein en vooral voor grote delen van het snoer.

Bereikbaarheid is een belangrijke basisvoorwaarde voor het functioneren van het centrum. 
Bereikbaarheid staat echter niet synoniem aan doorgaandheid. In het ontwerpatelier is een helder 
en realistisch alternatief geschetst voor de bestaande structuur van doorgaande wegen. Dit 
alternatief maakt een daadwerkelijk aangenaam en kwalitatief verblijfsgebied in grote delen van de 
beoogde as mogelijk.

De basis ligt in de omleiding van doorgaand autoverkeer. Het City Centrum blijft bereikbaar voor 
autoverkeer, maar de wegen eindigen bij het City Centrum.

De Burgemeester Van Hoofflaan wordt gevoelsmatig afgetakt van de hoofdontsluitingsroute, door 
een haakse kruising met de Abdijlaan/Run te maken. Het gebruik van de Burgemeester Van 
Hoofflaan vormt daarmee geen vanzelfsprekende route meer, maar een bewuste keuze.

Autoluwe Stedelijke As



Petitie voor leefbaarheid bij inbreidingen in Veldhoven

wwwBosseToren 
VanDeBaan Jouwweb.nl
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Leefbaarheid moet leidend zijn bij 
hoogbouwplannen in Veldhoven
De gemeente Veldhoven besluit over u, zonder u. Dat 
kan ook u overkomen. Ingrijpende veranderingen in uw 
buurt, zonder dat u daar vooraf inspraak in neeft. Bij 
Bossebaan, Ambachtslaan, KFC | Domino's in Zeelst 
hebben de buurtbewoners vooraf géén samenspraak 
gehad en was leefbaarheid niet leidend.

Wij

burgers van Veldhoven die vóór woningbouw zijn maar óók opkomen voor 
leefbaarheid bij bouwplannen
constateren

^ De lopende bouwplannen passen niet in de omgeving: Bossebaan met een 
woontoren van 38 meter, KFC I Domino's drive-thru met een reclametoren 
van 20 meter en Ambachtslaan met een woontoren van 32 meter

^ Er heeft geen omgevingsdialoog plaatsgevonden

^ Het College vindt voor lopende projecten het respecteren van afspraken met 
Ontwikkelaars en Stedelijk Gebied Eindhoven belangrijker dan leefbaarheid 
voor en samenspraak met haar eigen burgers

en verzoeken

het bestuur van de gemeente Veldhoven dan ook nadrukkelijk haar lopende 
bouwplannen wat betreft hoogbouw in Veldhoven per direct te herzien, in 
samenspraak met omwonenden.

6. Inbreidingsvisie, beleid inbreidingslocaties, november 2016
7. Werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw, juli 2019

https://hoogbouwveldhovenanders.petities.nl/

https://hoogbouwveldhovenanders.petities.nl/
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HOE ONS VERKEER 
STEEDS ASOCIALER WERD

Steekt een hert de weg over of rijden wij dwars 
door zijn bos heen? Waarom moeten we op 
een knopje drukken als we de straat over willen 
steken? En hoe kan het dat we steeds sneller 
reizen, maar geen seconde eerder thuiskomen?

Van files tot fietssnelwegen, van drempels tot 
deelauto's: hoe we ons verplaatsen heeft 
enorme invloed op de inrichting van onze 
straten, onze steden én onze samenleving. Het 
bepaalt zelfs hoe we met elkaar omgaan.

In dit boek gaan journalist Thalia Verkade en 
wetenschapper Marco te Brömmelstroet op 
zoek naar een antwoord op die ene belangrijke 
vraag: van wie is de straat? Ze ontdekken dat 
het verkeer onze publieke ruimte heeft 
overgenomen - en laten zien dat een radicaal 
andere inrichting mogelijk is.
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Vijf tips voor een
fietsvriendelijke
stad

MľWi

Vandaag is het Wereld Fietsdag. Een mooi moment om stil te staan bij 
dit bijzondere - en voor ons Nederlanders onmisbare - vervoermiddel. 
Want volgens RUIMTEVOLK ontwerper Jos Kenter speelt de fiets 
namelijk een sleutelrol bij het vormgeven aan toekomstbestendige 
steden en regio's. "In onze visie is de fiets de hefboom naar een 
duurzame, schone, bereikbare én gezonde leefomgeving."

De vraag hoe we er nu voor kunnen zorgen dat de fiets volop de ruimte krijgt in 
onze steden, dorpen en daarbuiten, staat daarom centraal in veel van onze 
projecten, van omgevingsvisies tot binnenstadsplannen. "De sleutel is om niet 
alleen straten, paden en pleinen ruimtelijk zo in te richten dat fietsers optimaal 
profiteren van hun vervoermiddel, maar ook om duurzame modaliteiten slim te 
verbinden".

Jos geeft vijf tips mee om de leefomgeving fietsvriendelijker te maken:

Maak van fietsen niet alleen een aantrekkelijk alternatief voor de auto, maar 
streef ernaar om de fiets hét efficiëntste vervoermiddel te laten zijn. Geef 
ruim baan aan de fietser en langzaam verkeer, maak werk van de 
ontbrekende schakels en het realiseren van (snel)fietsboulevards op het 
schaalniveau van de stad en regio.
Creëer mobiliteitshubs waarbij de overstap van de fiets op openbaar vervoer 
eenvoudig kan plaatsvinden en waar voldoende ruimte is voor fietsparkeren. 
Stimuleer de logistiek om leveringen binnen de stad zoveel mogelijk per fiets 
(e-bike) te laten plaatsvinden. Creëert meteen ook extra lokale 
werkgelegenheid.
Faciliteer de fietser optimaal met veiligheid en comfort: veilige routes, 
servicepunten, fietsactiviteiten en schoolprogramma's.
Breng in beeld welke extra ruimte en kansen het oplevert wanneer het lukt 
om het aantal auto's en het autoverkeer binnen een gemeente met 25% 
terug te dringen. Gegarandeerd dat de ideeën stimulerend werken en 
interessante handelingsperspectieven biedt: voor ontwerpers, 
beleidsmakers, bestuurders, maar zeker ook inwoners en ondernemers.

https://www.ruimtevolk.nl/2021/viif-tips-voor-een-fietsvriendeliike-stad/

https://www.ruimtevolk.nl/2021/viif-tips-voor-een-fietsvriendeliike-stad/


centrum 
en binnenring
aantrekkelijk, levendig 

en gezond centrum

stadsdelen
en radialen
historisch radialen 

ontlasten, 
moderne radialen

intensiveren

stadsdelen 
en ring

ring als herkenbare 
centrale verdeelroute 
in de auto-ontsluiting 

van de stad

regio
en randweg

verzorgt de verbinding 
van de stad met de 

(inter)nationale netwerken

voetganger

voetganger ter plekke 
het belangrijkst

fijnmazig netwerk van 
straten en stoepen, gecombineerd 

met verschillend ingerichte 
pleinen

voetganger ter plekke meest 
belangrijk

ontwikkelen van nieuw routes 
ten gunste van nieuwe dynamiek

beperken barrlèrewerklng ring, 
met name bíj de historische radialen

campussen zijn de nieuwe dorpen

voetgangersnetwerk ter plekke 
linken aan recreatieve routes

fietser
belangrijkste

verkeersdeelnemer
In het verbinden 

van plekken

binnenring belangrijkste 
verbindende fietsroute In 

het centrum

voldoende en ruimtelijk 
goed ingepast fìetsparkeren

snelfìetsroutes via de historische 
radialen als bijdrage aan de 

'levensader' van het stadsdeel

radiale snelfìetsroutes als bijdrage 
aan stedelijk leven stadsdelen

handhaven en verbeteren 
fietsoversteken Ring

Slowlane Brainport Avenue

snelfìetsroutes naar omliggende 
kernen

(H)OV reiziger
snel, hoogfrequent, 

comfortabel en 
betrouwbaar reizen 
op langere afstand 

voor grotere 
stromen

HOV tweezijdig vla de binnenring

Neckerspoel/NS station als 
vervoersknoop en stadsentree

HOVcorridors als drager 
voor stedelijke ontwikkeling

maatwerk openbaar vervoer 
voor doelgroepen en gebieden

HOV-corridors verbinden 
'places to be’

HOV zo mogelijk
ongelijkvloers kruisen met de Ring

duurzame landzìjdige ontsluiting 
Eindhoven Airport

afgestemde ovnetwerken 
met naadloze overstap

aansluiting op (mter)nationaal 
netwerk hogesnelheidslijnen

automobilist
bewuste gebruikers: 

minder vaak, 
schoner, 

hoofdroutes, 
parkeren op afstand

loslaten binnenring als 
aaneengesloten autoroute

geen uitbreiding bezoekers 
parkeren in het centrum

30 km/u binnen de Ring en de 
'auto te gast'

m.u.v. moderne en nieuwe radialen

minder en/of eenvoudiger 
aansluitingen op de Ring

vierde categorie in de 
wegencategorlsehng: 

buurt/wìjkontsluitingswegen

optimaliseren (mter)nationaal 
wegennetwerk, afgestemd op 

stedelijke bereikbaarheid
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https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2020-11/Eindhoven%20op%20weg%202014.pdf

https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2020-11/Eindhoven%20op%20weg%202014.pdf


Enkele krantenkoppen
^ Westelijke binnenring Eindhoven wordt autoluw en vergroend
^ Milieudefensie stapt naar rechter tegen doorgaand verkeer Vestdijk Eindhoven
^ Vestdijk Eindhoven gaat dicht voor doorgaand verkeer
^ Na Vestdijk ook Mathildelaan op de schop, nieuwe stap in autoluw maken 

binnenstad Eindhoven
^ Kleine Berg wordt autoluwe winkelstraat
^ Na het weekend geen doorgaand verkeer meer op Montgomerylaan 
^ Herinrichting Hoogstraat naar fietsstraat

•Geldropseweg op de schop: geen doorgaand verkeer mogelijk en meer wat je 
moet weten

https://indebuurt.nl/eindhoven/gemeente/geldropseweg-op-de-schop-geen-
doorgaand-verkeer-mogeliik-en-meer-wat-ie-moet-weten~146528/

https://indebuurt.nl/eindhoven/gemeente/geldropseweg-op-de-schop-geen-
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Verkeersstructuur Bossebaan i.r.t. bouwplan voormalige 
Rabobank en TNT locatie

Van :
Datum : 24 oktober 2016
reactie voor : -

Afdeling : BenR
aantal bijlagen : -

Aanleiding
Er zijn nieuwbouwplannen op de voormalige Rabobank en TNT locatie. Een bestuurlijke 
wens en een wens vanuit Stedenbouw is om deze locatie meer te betrekken bij de 
zuidentree van het Citycentrum. Een deel van de Bossebaan doorsnijdt beide locaties 
en wordt in die zin gezien als een soort barrière voor met name langzaam verkeer 
(fietsers en voetgangers).

Gevraagd is om verkeerskundig de status van dit deel van de Bossebaan aan te geven 
en aan welke opties verkeerskundig gedacht kan worden om de gebieden beter met 
elkaar te verbinden voor langzaam verkeer.





Autoluwe Stedelijke As
leidt de verdere verstedelijking in goede banen

Oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering 18 januari 2022, Veldhoven
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1. Bestaande situatie gericht op infrastructuur; *
2. Nieuwe situatie gericht op veblijven, beleven en ontmoeten;
3. Een doorlopend warm tapijt, waarin verkeer te gast is;
4. Groene objecten brengen de | menselijke maat en de seizoensbeleving;

panken binden;5. Heldere lijnen leiden en buur
6. Geen ruimte voor blik op straat;

Hoogwaardig Openbaar Vervoer over het snoer kan, maar hoeft niet;



Auto luwe Stede lijk As
Waarom
^ De onomkeerbare verdere verstedelijking van 

Veldhoven vraagt om actie en creëert ook kansen
^ De leefbaarheid en levendigheid aan bijvoorbeeld 

de Burgemeester van Hoofflaan laat te wensen over

Wat
^ Ruimte creëren voor fietsers en voetgangers
^ Asfalt vervangen door groen met betekenis
^ De leefbaarheid en levendigheid sterk verbeteren, 

inclusief schonere lucht en minder geluidsoverlast
^ Het doorgaande autoverkeer in en rondom het 

CityCentrum zoveel mogelijk omleiden

1|4
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Afwikkeling van het autoverkeer
Voor een leefbare omgeving in Veldhoven is het 
belangrijk dat verkeer rijdt waar het moet rijden, 
dus geen doorgaand verkeer door centrumgebieden 
en woongebieden, maar zoveel mogelijk er omheen.

Sterk stedelijke structuur

^ Verdichting gaat gepaard met goed openbaar vervoer 
en met een aantrekkelijke groene omgeving

^ Bij verdichting worden de 'groene vingers' ontzien 
en waar mogelijk versterktii in ũmn — i aiip lí ĩ&BÈīm.xsm
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Stedelijke As

verbijzonderingen ter plaatse van de 
kruisingen met de 'groene vingers'; 
terugdringen van de dominante rol van het 
autoverkeer en extra ruimte voor openbaar 
vervoer (HOV) en langzaam verkeer;

!r«, r X.
Bronnen: Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, oktober 2019; (ontwerp)Omgevingsvisie Veldhoven, Stad van dorpen in het hart van de Brainport, 2021 I 2022; 
Ruimtelijke StructuurVisie Veldhoven, Durven kiezen voor kwaliteit, maart 2009;



Het voorstel aan de gemeente(raad)
Werk de onderstaande punten uit in een concreet stappenplan voor meerdere jaren

^ Meer ruimte voor fietsers en voetgangers, inclusief schonere lucht en extra veiligheid
^ Meer ruimte voor groen met betekenis en recreatie in de openbare ruimte
^ Het doorgaande autoverkeer in en rondom het CityCentrum zoveel mogelijk omleiden, 

inclusief een grotere 30 km/uur zone en hoogwaardig openbaarvervoer

^ Alle inbreidingsplannen in Veldhoven moeten bijdragen aan de realisatie van
bovenstaande punten ^ Autoluwe Stedelijke As & Leefbaarheid is leidend) en borg bij 
realisatie van alle plannen participatie met omwonenden en andere belanghebbenden 
(waaronder ondernemers aan de Burgemeester van Hoofflaan en in het CityCentrum)

Met dit burgerinitiatief is Veldhoven klaar voor de verdere verstedelijking
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Bijlagen
» Inhoudsopgave
* Ambtelijke afstemming
* Diverse referenties (zie ook QR-code en/of link daaronder)

mm

www.bossetorenvandebaan.iouwweb.nl/

http://www.bossetorenvandebaan.iouwweb.nl/


Auto luwe Stede lijk As
Inhoudsopgave

^ Wat houdt het burgerinitiatief in en waarom?

^ Sfeerimpressies en kansen voor (de zuidelijke ingang van) het CityCentrum 

^ Afwikkeling van het autoverkeer rondom de Burgemeester van Hoofflaan 

^ Het voorstel aan de gemeente(raad), inclusief (ambtelijke) afstemming
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