
 

                                             

 
AMENDEMENT 
 

Onderwerp Verbinding Peter Zuidlaan en Julianastraat  

Datum 10 november 2020 

Ingediend door Senioren Veldhoven, VSA, CDA, D66, BurgerPartij Veldhoven, Lokaal 
Liberaal 

Naar aanleiding van 2.1.2. Verkeer, vervoer, waterstaat 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 november 2020,  

 

kennis genomen hebbend van: 

 De Programmabegroting 2021, het voorstel om de aansluiting Peter Zuidlaan-
Julianastraat naar de toekomst te verschuiven; 

 De bijdragen van de inspreker tijdens de oordeelsvormende vergadering van       
27 augustus 2019; 

 De op 29 oktober 2019 aangenomen motie aangaande deze verbinding;  
 Het Verkeerscirculatieplan 2007;  

 
overwegende dat: 

 Eén van de uitgangspunten van het GVVP is:                                               
“Geen doorgaand verkeer in centrum en woongebieden.                                       

Het structureel verbeteren van de leefbaarheid vraagt om een verhoging van 
ambtelijke inzet en middelen voor het oplossen van problemen. Voor een leefbare 
omgeving in Veldhoven vinden we het belangrijk dat verkeer rijdt waar het moet 
rijden, dus geen doorgaand verkeer door centrumgebieden en woongebieden, 
maar zoveel mogelijk er omheen”; 

 In het VCP de verbinding tussen Peter Zuidlaan en Julianstraat reeds als 
noodzakelijk gezien werd;  

 Naast het doortrekken van de verbinding er extra weerstandsmaatregelen 
noodzakelijk zijn het doorgaand verkeer door Zeelst te weren en het daarnaast 
van belang is de bereikbaarheid van Zeelst te waarborgen; 

 Verder uitstel de geloofwaardigheid van het gemeentebestuur richting burger, met 
name de burger uit Zeelst, behoorlijk op de proef gesteld wordt; 

 
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 20.075 als volgt te wijzigen: 

 De bedragen genoemd in tabel Nieuw Beleid pagina 31 aangaande genoemde 
aansluiting te verschuiven van 2022-2024 naar 2021-2023; 

 De zin, pagina 32, ‘Het college geeft de raad in overweging om dit project als 
mogelijke bezuiniging op te nemen’ te veranderen in ‘Het college deelt de raad 
mede om met dit project begin 2021 te starten’; 

  
en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Stemming 27 stemmen – (VERWORPEN) 

Voor 13 stemmen (Senioren Veldhoven, VSA, D66, CDA, BPV, Lokaal 
Liberaal) 

Tegen 14 stemmen (VVD, GBV, PvdA) 
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