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Raadsnieuws
Veldhoven staat voor transitie naar duurzame mobiliteit

Veel geld naar snelfietsroutes 
en ‘hubs’ langs randweg A2

Vraagbeïnvloedingsmaat regelen
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Snelfietsroutes (selectie)Overzicht van de rhaàtregelen
Bus op vluchtstrook A50

Aanpassingen Randweg A2/N2/A50

Uitbreiden aansluiting 30 Tilburgseweg

Verlengen samenvoegingen hootdrijbaan

Bypasses op knooppunt Leenderheide

Verlengen invoegstroken

Raadsleden en steunfracties, het hele lokale poli
tieke veld, was vorige week bijeen om zich over de 
laatste stand van zaken in mobiliteitsland te laten 
informeren. De tijd dringt, want uit verkeersstu- 
dies blijkt dat het verkeer rond Eindhoven sneller 
toeneemt dan verwacht. Met name de drukke as 
A2/N2 vertoont vaker en eerder filevorming, zoals 
onlangs al bleek aan het eind van de schoolva
kanties.

Het verbeteren van de doorstroming gaat de regio 
flink geld kosten. Het noodzakelijke pakket maat
regelen voor de korte termijn (tot 2026) voor deze 
regio is voorlopig geraamd op 46 miljoen euro. 
Hiervan komt 5 miljoen op het bordje van Veldho
ven. Provincie en het Rijk betalen flink mee aan 
de totale begroting. De erkenning van Brainport 
als nationaal economisch zwaartepunt heeft ook 
Den Haag tot het inzicht gebracht dat de high 
tech maakindustrie onder geen beding mag vast
lopen.

Terugdringen ruimtebeslag auto
Waar de meeste mobiliteitswinst vandaan moet 
komen, is niet moeilijk te raden: van het autover
keer. Een simpele grafiek laat het enorme ruimte
beslag zien van de auto ten opzichte van trein, bus 
en fiets. Terugdringen van het autogebruik staat 
dus met stip op één in het streven naar duurza
me mobiliteit. Ook het gegeven dat er binnen de 
regio tot 2030 60.000 huizen bij moeten komen, 
plus tienduizenden arbeidsplaatsen, speelt mee. 
“Als we niets doen, loopt Zuid-Nederland hele
maal vast”, drukte de projectmanager A2/N2 van

Veldhoven
Op dinsdag 6 september werd de gemeenteraad tijdens een 
beeldvormende raadsavond geïnformeerd over de Korte termijn 
maatregelen randweg A2 en Mobiliteit.

Met ‘Raadsnieuws’ heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist 
in opdracht van de gemeente.

Het nu voorliggende pakket aan maatregelen. De eerste vier voorstellen zijn bedoeld om de automobilist te verleiden anders 
naar zijn/haar werk te reizen. De drie voorstellen in blauw beogen de doorstroming op de snelwegen te bevorderen.

De transitie naar duurzame mobiliteit komt in Veldhoven in een nieuwe fase. Om een goede bereik
baarheid ook in de toekomst te garanderen, kan de gemeente aan een aantal knoppen draaien. De 
voornaamste zijn de aanleg van snelfietsroutes en het faciliteren van zogeheten mobiliteitshubs. 
Dat zijn parkeerterreinen aan de stadsrand waar pendelaars kunnen overstappen op de bus of 
elektrische fiets.

SmartwayZ.NL de gemeenteraad op het hart.

Ondanks de in 2010 gerealiseerde baanverdubbe- 
ling is en blijft de Randweg A2/N2 het voornaam
ste knelpunt voor de regionale doorstroming. 
Voor dit traject liggen diverse korte termijnmaat- 
regelen (tot 2026) op de plank. Het meeste geld 
is gereserveerd voor de al genoemde mobiliteits
hubs. Deze “overstapplaatsen” aan de rand van 
stedelijk gebied zijn gepland op de A2 onder Best, 
de A58, De Kempen en A2 Zuid onder Maarheeze. 
Andere maatregelen zijn het verlengen van de in
voegstroken tussen de knooppunten Batadorp en 
De Hogt en verbetering van de aansluitingen op 
de Randweg N2.

Geen alternatief
Het is nog maar de vraag of alle aanpassingen 
inderdaad nog in deze raadsperiode (tot en met 
2026) zijn gerealiseerd. “Dat kan in de praktijk 
langer duren. Het is niet te voorspellen hoeveel 
tijd sommige procedures gaan vergen”.

Een alternatief is in elk geval niet voorhanden. 
Voor omvangrijke wegenaanpassingen ontbreekt 
de stikstof ruimte, nog afgezien van de enorme 
kosten die daarmee gepaard gaan. Maar dat past 
ook niet in het streven naar duurzame mobiliteit. 
De meeste nu voorgestelde maatregelen voldoen 
aan criterium nummer één: het autogebruik aan 
banden te leggen.
“Lessen uit het verleden leren dat meer asfalt ex
tra verkeer aantrekt, dat uiteindelijk voor nieuwe 
files zorgt”, aldus de projectmanager A2/N2.

Acht snelfietsroutes door 
hele regio
In de transitie naar duurzame energie wordt - zeker de komende 
vier jaar - verreweg het meeste geld uitgetrokken voor de aan
leg of het afmaken van (snel)fietsroutes. Er worden acht van die 
routes genoemd. Voor Veldhoven zijn er twee van belang: fiets
routes naar de Kempen én het snelfietspad tussen de High Tech 
Campus in Eindhoven en bedrijventerrein De Run met ASML.

Die laatste route, onderdeel van het renovatiepakket De Run, ligt 
al een poosje onder het vergrootglas van omwonenden in de Eind- 
hovense wijk Ooievaarsnest. Volgens voorlopige plannen verloopt 
deze route over De Run 4200 en dan - onder het viaduct van de A2/ 
N2 door - in Eindhoven vermoedelijk via de Ulenpas verder de stad 
in. De Raad van State heeft in de lange procedure die omwonenden 
hebben aangespannen, de gemeente Veldhoven onlangs in het ge
lijk gesteld. Voor het deel van de route op Veldhovens grondgebied 
is er nu dus groen licht.

Veldhoven bereidt ook 
eigen mobiliteitsplan voor
Veldhoven mist al een tijdje een eigen visie hoe om te gaan 
met ontwikkelingen in mobiliteit. Daar gaat nu verandering 
in komen. De schaalsprong die Veldhoven maakt, nieuwe 
mobiliteitsvormen en ontwikkelingen in de regio dwingen 
de gemeente om hier flink over na te denken.

De vier nieuwe coalitiepartijen hebben eerder dit jaar, bij het 
opstellen van het coalitieprogramma, al een flinke duit in het 
zakje gedaan. Meer aandacht voor ‘groene’ vervoersvormen, 
zoals fiets, OV, elektrische auto’s, deelauto’s en deelscooters, 
is één van de speerpunten. Daar hoort ook bijpassende infra
structuur bij: meer fietspaden, afschalen van wegen, laadpa- 
len. De maatregelen mogen niet ten koste gaan van de leef
baarheid in de wijken.

Voor de nieuwe mobiliteitsvisie wil de gemeente eerst langs 
gaan bij inwoners en bedrijfsleven. Ook ASML is (uiteraard) 
een belangrijke gesprekspartner. Het belang van een breed 
gedragen visie weegt zwaar. De gemeenteraad is pas in de 
tweede helft van 2023 aan zet om de mobiliteitsvisie vast te 
stellen.


