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Veldhoven

Onderwerp
Doorgang Moormanlaan verwijderen uit kredietaanvraag
Datum
14 april 2020
Ingediend door
D66, Lokaal Liberaal, PvdA
Naar aanleiding van Ophogen krediet Kempenbaan West en aansluiting A67
Programmabegroting 2, taakveld 2.1
Programma
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 14 april 2020,
kennis genomen hebbend van:
4 De adviesnota raad: ophogen krediet Kempenbaan West en aansluiting A67,
overwegende dat:
4 De bereikbaarheid van de westkant van Veldhoven en bedrijventerrein De Run
verbeterd moet worden,
4 De kosten voor de werkzaamheden zijn opgelopen als gevolg van het aanhouden van
het bestemmingsplan,
4 Er een verzoek ligt van enkele inwoners van Veldhoven om een doorgang te
realiseren in het verlengde van de Moormanlaan,
4 Er ook een verzoek ligt van een inwoner om juist geen doorgang op die plek te
realiseren,
4 Het college voorstelt daar 800.000 euro voor op te nemen in het krediet,
4 De financiële situatie van de gemeente Veldhoven nu reeds uiterst precair is,
4 De actualiteit van COVID-19 naar verwachting ook voor lokale overheden grote
gevolgen in financiële zin zal hebben,
4 De raad recentelijk besluiten heeft genomen en in de toekomst wellicht nog zal
nemen, die de komende jaren zwaar op de begroting zullen drukken,
4
De gemeente op grond van de slechte financiële situatie reeds geruime tijd uiterste
soberheid in acht neemt als het gaat om financiële toezeggingen aan organisaties
binnen de gemeente,
4 Er een acceptabel en veilig alternatief is voor de onderdoorgang in het verlengde van
de Moormanlaan, dat niet meer dan een omweg van 600 meter betekent, en dit
derhalve als niet noodzakelijke investering kan worden beschouwd.
spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. als volgt te wijzigen:
4

De voorgestelde maatregel om in het verlengde van de Moormanlaan een
onderdoorgang te creëren uit de kredietaanvraag te verwijderen en daarmee
een verlaging van de kredietaanvraag met 800.000 euro te realiseren.

en gaat over tot de orde van de dag.
Stemming

26 stemmen - (VERWORPEN)

Voor

5 stemmen (D66, PvdA, Lokaal Liberaal)

Tegen

21 stemmen (VVD, GBV, VSA, Senioren Veldhoven, CDA, BPV) De
heer Bolsius (CDA) was tijdens stemming over het amendement even
buiten de raadzaal

