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SENIOREN VELDHOVEN heeft kennis genomen van de Raadsinformatienota aangaande 
doorverbinding Peter Zuidlaan - Julianastraat. Uiteraard zijn we als fractie blij dat er 
werk gemaakt gaat worden van het realiseren van de doorverbinding. Zeelst wordt na 
jaren eindelijk verlost van het groeiende sluipverkeer waar woonstraatjes als de 
Broekweg eigenlijk niet op voorzien zijn.

In de op 29 oktober 2019 door de gehele gemeenteraad aangenomen motie wordt het 
College verzocht om in tweede kwartaal met de werkzaamheden te beginnen. In de 
Raadsinformatienota worden de plannen weer uitgesteld tot 2021; oplevering zou dan 
medio 2023 worden.

1. Wethouder, waarom weer een half jaar wachten? De motie was toch duidelijk. Ga 
aan de slag. De bewoners wachten al veel te lang

Antwoord:
Ik begrijp uw signaal. Toch is eerder beginnen dan nu aangegeven niet mogelijk, 
naast de in de raadsnota aangegeven technische argumenten, zijn er geen 
financiële middelen binnen de huidige begroting 2020. Rekening houdend met de 
financiële positie van de gemeente heeft het college ervoor gekozen om een 
integrale financiële afweging te maken bij de meerjarenbegroting 2021.

2. Wethouder, zou het te overwegen zijn om de kosten te spreiden door nu te 
starten met het traject om een doorverbinding te maken voor het autoverkeer en 
pas in 2023 de aanleg van het fietspad te realiseren?

Antwoord:
Het college is geen voorstander van deze optie. Tijdens de voorbereiding van het 
plan is deze mogelijkheid overigens wel bekeken. Technisch gezien zou het 
mogelijk zijn. Maar hierdoor zou gedurende de tijdelijke situatie - die tot in 2023 
zou duren - een verkeersonveilige situatie voor fietsers ontstaan. Zij zouden dan 
op de rijbaan moeten fietsen en vanuit verkeersveiligheidsoogpunt is een situatie 
met fietsers op een 50 km/h weg ongewenst. Bovendien zou het uitvoeren in 2 
fases leiden tot hogere kosten.
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