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MOTIE 
 

Onderwerp Aanpassing tracé fietsroute Huysackers-City centrum 

Datum 8 november 2022 

Ingediend door Hart voor Veldhoven, GBV 

Naar aanleiding van Algemene Beschouwingen / Programmabegroting 2023-2026 

Programma 2.02.01 mobiliteitsvisie 

 
 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 8 november 2022,  
 

kennis genomen hebbend van: 

 De programmabegroting 2023-2026 
 Het voornemen om te komen tot verbetering van de fietsroute van Huysckers naar 

het City-centrum 
 Het voorstel/voornemen van het college in de programmabegroting 2023-2026, in 

paragraaf 2.02.01, blz. 35, om de fietsstructuur rondom Saturnus / de Sitterlaan te 
betrekken in het nieuwe plan 

 De inspreekbijdrage van bewoners van de Saturnus 
 
 
overwegende dat: 

 Een fietspad volledig door het park Vogelzang ongewenst is 
 Er momenteel voldoende alternatieven voor fietsverkeer noord-zuid beschikbaar zijn 
 Er gevreesd wordt dat er verkeersonveilige situaties ontstaan op de Saturnus 
 Het doortrekken van het tweezijdig fietspad komende vanaf de kinderboerderij langs 

Sondervick niet nodig is 
 Fietsers op dit moment nauwelijks hinder ondervinden op de Sitterlaan 
 Er een beter alternatief is om de fietsstructuur zoals voornoemd te verbeteren 
 Fietsers als water zijn en de meest vanzelfsprekende en gemakkelijke route zullen 

rijden 
 Er met kleine aanpassingen voldaan kan worden om de verkeersveiligheid te 

waarborgen 
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verzoekt het college: 

1. Na te gaan of de route aan te passen is door komende vanaf de Eindhovensebaan 
(Boerenbond) op de nieuw aan te leggen rotonde, de fietsroute rechtdoor te trekken 
en na de waterkelder en dahliatuin De Jonge Stek met een vloeiende bocht aan te 
sluiten op de Sitterlaan en vervolgens te vervolgen via de Sitterlaan naar de 
Sterrenlaan 

2. De financiële consequenties in beeld te brengen en met de raad te delen 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Stemming 27 stemmen – UNANIEM AANGENOMEN (Dhr. Cattenstart en 
Wijman stemmen niet) 

Voor 27 stemmen (HvV, GBV, VVD, GL/PvdA, SV, D66, CDA) 

Tegen 0 stemmen  
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