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Raadsnieuws
Burgerinitiatief: maak Burg. 
Van Hoofflaan autoluw
De gemeenteraad heeft verdeeld, maar toch niet onwelwillend, gereageerd op het burgerinitiatief 
van een tweetal Veldhovenaren, Jack Geominy en Joep Roijers. De laatste lichtte hun voorstel toe 
in de raad. Het behelst het verkeersluw maken van de Burg. Van Hoofflaan , met meer ruimte voor 
groen, de fietser en de voetganger.

Het is de eerste keer dat in Veldhoven een bur
gerinitiatief is ingediend. Veel fractievoorzitters 
spraken dan ook hun waardering uit voor de twee 
inwoners die zich de moeite hebben getroost om 
een toch behoorlijk complex idee te lanceren, dat 
met name in d’Ekker en Citycentrum een betere 
leefomgeving moet creëren. Het plan is gewaagd 
omdat het de Stedelijke As, waarvan de Burg. Van 
Hoofflaan deel uitmaakt, autoluw wil maken. 
Indiener Joep Roijers zei het doorgaand verkeer 
naar het Citycentrum om te willen leiden. “Ons 
uitgangspunt is een kwaliteitssprong in de leef-

Veldhoven
Op dinsdag 18 januari vergaderde de gemeenteraad. Van de vol
le agenda werden de eerste drie raadsvoorstellen besproken. De 
rest van de agenda wordt doorgezet naar maandag 24 januari.

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.

Straatbeeld Burg. Van Hoofflaan

omgeving. Dat bereik je door minder auto’s en 
gastvrijheid voor de fiets. En asfalt vervangen 
door groen. Dat maakt de Burg. Van Hoofflaan 
een stuk levendiger dan nu het geval is.” Voor die 
omslag is, denkt hij, wel een mentaliteitsverande
ring nodig.

Coalitie uit zorgen
Niet alle partijen reageren direct positief. De twee 
grootste coalitiefracties, VVD en GBV, stellen zich 
terughoudend op. “De Burg. Van Hoofflaan is een 
van de belangrijkste doorgaande wegen binnen 
Veldhoven. Hoe blijven de ondernemers in die 
straat bereikbaar? Kunnen de HOV en de hulp
diensten er nog overheen? Welke impact heeft 
dit voor burgers langs de omleidingsroutes, die 
dan meer verkeer langs hun deur krijgen?” wilde 
VVD-fractievoorzitter Sander Antonis weten. 
Roijers benadrukte dat dit plan in stappen ver
der moet worden uitgewerkt, met gelijktijdig een 
proces van samenspraak. Bijval kreeg hij vooral 
uit de hoek van de oppositie. Jacob Beens (VSA) 
maande de coalitiepartners om dit initiatief niet

meteen af te schieten, maar het eerst te laten onderzoeken op haal
baarheid. Piet Wijman (D66) zag in het burgerinitiatief een kans om 
de kloof tussen burger en politiek te verkleinen. Hij vond Marionne 
van Dongen (CDA) en Jolanda van Hulst (Senioren Veldhoven) aan 
zijn zijde.

Gevolgen voor heel Veldhoven
Wethouder Ad van den Oever (VVD) beaamde dat het afsluiten van 
zo’n belangrijke weg elders in Veldhoven inderdaad grote (ver- 
keers)gevolgen heeft, maar hield zich aanvankelijk op de vlakte. 
“Ik kan er van alles over zeggen, maar een burgerinitiatief is aan de 
raad gericht en die moet er iets van vinden. U bent aan zet!”
D66’er Wijman vond dat ook. Hij wil, samen met initiatiefnemers en 
raadsfracties, een voorzet geven vóór de besluitvormende raads
vergadering op 8 februari. Een voorzet waarin in elk geval aan som
mige intenties van het burgerinitiatief recht wordt gedaan. In de 
raad leeft het gevoel dat een afsluiting van de Burg. Van Hoofflaan 
een brug te ver is, maar op onderdelen valt zeker winst te behalen. 
Wethouder Van den Oever zit ook op die lijn. “We kunnen samen 
kijken of we een goede invulling aan delen van het voorstel kunnen 
geven.” De op handen zijnde vervanging van de riolering in de Burg. 
Van Hoofflaan vergroot de kans op herinrichting van die straat, be
noemde Van den Oever.
Het burgerinitiatief is dus zeker nog niet kansloos! Het debat gaat 
verder op 8 februari.


