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Afgelopen weekend functioneerden de verkeerslichten op de Hovenring niet. Een 
Eindhovens probleem zou je kunnen zeggen, maar omdat dit een belangrijke 
toegangsweg voor Veldhoven is, gooi ik de vraag er toch even in.
Ik woon zelf vlak bij deze rotonde en rijd er minimaal 4x per dag overheen. Van vrijdag 
tot en met maandagochtend was het chaos. Er waren mobiele verkeerslichten geplaatst, 
maar deze werkten niet. Alleen op vrijdag hebben er een aantal uren verkeersregelaars 
gestaan. Ik heb 1 aanrijding gezien. Mogelijk waren er meer.

Veel Veldhoven hebben te maken gehad met een onveilige situatie en met vertraging.

1. Wat was de oorzaak van dit probleem?
2. Welke invloed kan Veldhoven hierop uitvoeren?
3. Op welke wijze wordt die invloed gepakt?
4. En hoe wordt er regionaal afgestemd?
5. In hoeverre hebben de problemen met het energienetwerk hiermee te maken?
6. En welke invloed hebben we daarop?
7. Wat kunnen wij als Veldhoven doen om dit soort problemen te voorkomen?

Antwoord:
1. Wat was de oorzaak van dit probleem?

De regelkast van de VRI was omgereden, waardoor de verkeerslichten zijn 
uitgevallen. Wij zijn niet op de hoogte gesteld door de gemeente Eindhoven van dit 
probleem. Zelf hebben wij ook geconstateerd dat de problemen (in de spits lange 
wachtrijen en moeilijk het kruispunt kunnen passeren) zijn gekomen doordat de 
verkeerslichten zijn uitgevallen.

2. Welke invloed kan Veldhoven hierop uitvoeren?
Weinig tot geen invloed. Dit zijn situaties waar niemand iets aan kan doen. Wel kan 
aan de gemeente Eindhoven gevraagd worden welke maatregelen men neemt om dit 
in de toekomst te voorkomen.

3. Op welke wijze wordt die invloed gepakt?
Bij het optreden van een calamiteit, zoals deze, is de wegbeheerder aan zet. De 
Hovenring is grondgebied van Eindhoven en zij zijn de wegbeheerder. Doordat wij 
geconstateerd hebben dat Eindhoven vrij snel de toeleidende wegen heeft afgezet, 
was de calamiteit bij Eindhoven bekend. Wij hebben daarom geen extra melding 
ingediend bij de gemeente Eindhoven. Overigens staan er momenteel tijdelijke 
verkeerslichten in afwachting van een nieuwe regelkast.

4. En hoe wordt er regionaal afgestemd?
Regionaal is er een Regionaal Verkeerskundig Team. Dit team kan achteraf de 
problemen evalueren en bekijken of adequaat is gehandeld door de wegbeheerder. 
Hier kunnen dan leerpunten uit naar voren komen.

5. In hoeverre hebben de problemen met het energienetwerk hiermee te maken?
Het uitvallen van de verkeerslichten heeft niets te maken gehad met het 
energienetwerk.

6. En welke invloed hebben we daarop?
Zie ons antwoord onder punt 5.

7. Wat kunnen wij als Veldhoven doen om dit soort problemen te voorkomen?
Zie ons antwoord onder punten 1, 2 en 3.


