
Technische vraag GBV inzake fietspad Park Vogelzang
N.a.v. Programmabegroting 2023-2023
t.b.v. Algemene Beschouwingen 2022 op 8 november

Aan: het College van B&W

Betreft: aanvullende technische vragen ten aanzien van fietspad park Vogelzang.

Geacht College

Wij hopen dat U in staat en bereid bent op onderstaande vragen alsnog te reageren 
voordat de begrotingsbehandeling zal plaatsvinden.
Voor de duidelijkheid: deze mail en uw reactie mogen met andere fracties gedeeld 
worden.

Wat is het geval?

Zoals u weet heeft GBV 2 jaar geleden al aandacht gevraagd voor de fietsverbinding 
tussen het Kransackerdorp en Centrum Veldhoven.
Er werd gevraagd te onderzoeken of het mogelijk was een fietspad door park Vogelzang 
versneld aan te leggen.
Dat is gedaan met 2 mogelijke varianten als uitkomst en naar aanleiding daarvan werd 
een enquête gehouden naar de voorkeur vanuit het publiek.
De meerderheid zou de voorkeur hebben voor een variant door de Sitterlaan i.p.v. een 
verbinding door het park.
Hierover werden wij via een info-nota in september jl. geïnformeerd.

Nu is in de begroting een bedrag van 2,7 miljoen euro voorzien voor de realisatie van dit 
plan. Op een eerdere technische vraag of het plan nog aan de raad wordt voorgelegd ter 
goedkeuring is negatief gereageerd.
Als we de begroting vaststellen wordt besloten tot uitvoering over te gaan.

In de nabije toekomst zullen zo'n 2.000 fietsers naar verwachting hiervan gebruik gaan 
maken. Wij gaan er vanuit dat die logischerwijs vooral uit de richting Oerle-Zuid en het 
Kransackerdorp zullen komen.

Wat zijn nu onze aanvullende vragen hieromtrent?

1. De haalbaarheidsstudie waaruit de 2 varianten kwamen is besproken in een
klankbord, waarin zitting hadden WPF 't Look, Ons Zonderwijk, VSV, Fietsersbond 
en politie. Wij gingen er vanuit dat binnen deze groep eensgezindheid bestond 
over de uiteindelijke uitkomst. Maar nu blijkt, o.a. via ingezonden stukken in het 
ED, dat VSV, politie en Fietsersbond een voorkeur hebben voor variant park 
Vogelzang om diverse verkeerskundige overwegingen. Dit hebben wij bij VSV ook 
nagevraagd en dat is bevestigd. Met name het aspect verkeersveiligheid was 
hierbij belangrijk. Dat lijkt nu wel erg gemakkelijk opzij geschoven te worden. 
M.a.w. blijkbaar is enkel de uitkomst van een enquête bepalend geweest voor de 
keuze, niet de deskundige mening van bepaalde partijen. Kunt u hierover 
duidelijkheid verschaffen? Want eerlijk gezegd, als dat de nieuwe manier van 
besluitvorming wordt, dan baart ons dat grote zorgen. Doe maar wat de 
meerderheid wil, of die wel of niet ter zake over voldoende deskundigheid 
beschikt.

Antwoord op vraag 1
Het besluit voor de voorkeursroute is weloverwogen genomen. De suggestie dat enkel 
naar de meerderheid geluisterd is bij de besluitvorming, is te kort door de bocht. Niet



alleen de uitslag van de online-enquête is bepalend geweest voor de keuze om de 
fietsroute via de Sitterlaan-Saturnus te laten lopen. Het besluit is na een integrale 
afweging tot stand gekomen en daarbij zijn de volgende zaken van invloed geweest op 
de keuze:

1. Adviesbureau Kragten heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de 
fietsroute tussen Bossebaan-Sondervick. Verschillende aspecten zijn in 
deze studie meegenomen, zoals verkeersveiligheid, maar ook kosten en 
groenstructuur. Al deze aspecten zijn even zwaar gewogen. Er zijn bij 
beide varianten geen aspecten naar voren gekomen die niet afdoende 
opgelost kunnen worden. Dat geldt dus ook voor het aspect 
verkeersveiligheid. Het meest realistisch/haalbaar bleken twee varianten te 
zijn: door het park Vogelzang of een variant via Sitterlaan-Saturnus. Beide 
varianten hebben hun voor- en nadelen, maar ze zijn allebei dus 
realistisch/haalbaar;

2. Er zijn 4 klankbordgroep-overleggen geweest met de partijen die u 
aangeeft. Uit de klankbordgroep-overleggen kwam geen unanieme 
voorkeursroute naar voren. Dat was geen doel op zich. Doel van de 
overleggen was vooral om te informeren, te sparren over het onderzoek en 
op te halen wat in de omgeving leeft;

3. Vanwege gemeentelijk participatiebeleid en uit de gesprekken met de 
klankbordgroep was inzicht gewenst in wat mensen (gebruikers en 
omwonenden) zelf wilden en dachten. Toen is vanwege corona een online 
enquête gehouden. De uitslag ten aanzien van de voorkeursroute was dat 
2/3 voorstander was van de fietsroute door de Sitterlaan-Saturnus en 1/3 
door park Vogelzang;

4. Het coalitieakkoord. Hierin is opgenomen dat er geen fietspad door het 
park Vogelzang mag komen.

2. Bovenstaande samenstelling van de klankbordgroep wekt de indruk dat enkel de 
wijkgremia van de wijken 't Look en Zonderwijk bij het verhaal betrokken zijn 
geweest. Waarom zijn de bewoners van Oerle-Zuid en Huysackers als zijnde de 
belangrijkste gebruikers van de fietsverbinding, niet betrokken geweest?

Antwoord op vraag 2
Zoals onder 1. aangegeven, vonden we het belangrijk om de mening te peilen van 
gebruikers en omwonenden. Door middel van de online enquête, die zeer goed ingevuld 
is (999 respondenten), zijn de gebruikers en omwonenden uitgenodigd hun mening over 
het voornemen te geven. 93 respondenten kwamen uit Zilverackers, zoals u hieronder

Onderstaand zijn woonlocatie en routevoorkeur in combinatie met elkaar in beeld gebracht. 
Dit betreft de reacties van de (837) respondenten die beide vragen hebben beantwoord]

Voorkeur..

Woont in... *T Door de Sitterlaan Door park Vogelzang Geen van beide Ik heb geen voorkeur Eindtotaal

't Look "i" 226 29 9 3 267

Anders, namelijk (vul omderstaand uw antwoord inļ 40 48 3 2 93
Centrum 5 4 1 10
Cobbeek 45 17 1 63
ďEkker 28 9 3 40

Zilverackers 39 52 2 93
Zonderwijk 190 63 14 4 271
Eindtotaal 573 222 30 12 837

kunt zien.

3. Mocht het plan uitgevoerd gaan worden zoals nu de bedoeling lijkt, wat gaat het 
college dan doen om het fietsen door het park fysiek onmogelijk te maken? Want 
als dat niet gebeurt, dan voorspelt GBV dat velen toch de route door het park



zullen blijven nemen, omdat die het gemakkelijkste en het veiligste is. Hierop 
handhaven is ondoenlijk en krijgt geen prioriteit.

Antwoord op vraag 3
Bij de verdere technische uitwerking heeft dit punt onze aandacht. Tegelijkertijd met 
deze uitvoering bekijken wij maatregelen om (brom)fietsers uit het park te houden.

Wij hopen spoedig van u een antwoord te mogen ontvangen.

Namens de GBV-fractie

Hans van de Looij 
Vice-fractievoorzitter GBV


