
Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As 
Gestuurd per mail op 14 november 2021 

 

Tijdens de algemene beschouwingen van 8 en 9 november 2021 is weer eens duidelijk geworden 

hoe belangrijk de voorafgaande ambtelijke afstemming is, om een initiatief, petitie, motie of 

amendement bestuurlijk geaccepteerd te krijgen. Daarom willen wij onze teleurstelling uiten over 

uw tot nu toe erg afhoudende houding, u vriendelijk edoch dringend verzoeken om ons 

Burgerinitiatief te omarmen en waar nodig voor ambtelijke ondersteuning te zorgen. 

 

Referenties: 

 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), oktober 2019 

 Belangrijke keuzes voor een verdere verstedelijking van Veldhoven, januari 2021 

 Verkenning naar de toekomst van het Citycentrum, juli 2021  

Overwegende dat: 

 De dominante rol van het autoverkeer op de Stedelijke As moet worden teruggedrongen 

(zie: Ruimtelijke StructuurVisie, maart 2009) 

 Inbreidingsplannen moeten een passende groene invulling hebben (zie: Inbreidingsvisie, 

november 2016) 

 Bij hoogbouwplannen moet leefbaarheid voor toekomstige bewoners en omwonenden 

leidend zijn (zie: Werkwijze beoordelen verzoeken hoogbouw, juli 2019) 

 Voor een leefbare omgeving in Veldhoven is het belangrijk dat verkeer rijdt waar het 

moet rijden, dus geen doorgaand verkeer door centrumgebieden en woongebieden, maar 

zoveel mogelijk er omheen (zie: Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, oktober 2019) 

 Het Citycentrum vanuit alle delen van de stad goed bereikbaar is op de fiets (zie: 

(ontwerp)Omgevingsvisie, augustus 2021) 

 

Wij zijn niet tegen woningbouw in en rondom het centrum, maar voor leefbaarheid in de Sterk 

stedelijke structuur van de gemeente Veldhoven (= het gebied zoals gedefinieerd in de 

(ontwerp)Omgevingsvisie).  

 

In bovenstaande context willen we dat het doorgaande autoverkeer op de Burgemeester van 

Hoofflaan wordt geweerd om ruimte te maken voor een kwalitatief betere leef-/verblijfsomgeving 

(= meer groen, minder asfalt en de fiets het meest efficiënte vervoersmiddel) en dat het 

Burgerinitiatief in samenspraak met (direct)omwonenden en eventuele andere belanghebbenden 

inhoudelijk verder wordt uitgewerkt.  

 

Uit ons onderzoek blijkt dat dit idee inhoudelijk niet nieuw is, maar door de diverse 

verdichtingsplannen is de noodzaak duidelijker dan ooit tevoren. 

 

De kern van ons Burgerinitiatief: Autoluwe Stedelijke As: 

 

In het ontwerpatelier is een helder en realistisch alternatief geschetst voor de bestaande structuur 

van doorgaande wegen. Dit alternatief maakt een daadwerkelijk aangenaam en kwalitatief 

verblijfsgebied in grote delen van de beoogde as mogelijk. De basis ligt in de omleiding van 

doorgaand autoverkeer. Het City Centrum blijft bereikbaar voor autoverkeer, maar de wegen 

eindigen bij het City Centrum. 

… 



 

 
De Burgemeester Van Hoofflaan wordt gevoelsmatig afgetakt van de hoofdontsluitingsroute, door 

een haakse kruising met de Abdijlaan/Run te maken. 

 

Bron: Stedelijke As Veldhoven, Stralende parels aan een sterk en schitterend snoer, november 

2008 

 

Wij stellen voor om ons Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijk As op de agenda te plaatsen van de 

oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering van dinsdag 18 januari 2022 en nemen aan dat dit 

in de eerst volgende vergadering van het presidium wordt besproken (deze email mag direct met 

de voorzit(st)ers van alle raadsfracties (en indien gewenst ook het gehele College van 

Burgemeester en Wethouders worden gedeeld)).  

 

Tot slot zouden we graag tijdig in contact komen met de voorzitter van de commissie tot wiens 

werkterrein ons initiatief / voorstel behoort, zodat we de inhoud van ons Burgerinitiatief verder 

inhoudelijk kunnen afstemmen (voorafgaand aan de betreffende oordeelsvormende 

gemeenteraadsvergadering). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jac Geominy & Joep Roijers 

Begijnstraat 42 & 40 

5503 XX Veldhoven 

 

 



 
Bron: (ontwerp)Omgevingsvisie, augustus 2021 

 

 
Bron: Stedelijke As Veldhoven, Stralende parels aan een sterk en schitterend snoer, november 

2008 

 



 
 

 
 

(burger)Initiatief voor Veldhoven 

https://www.veldhoven.nl/initiatief-voor-veldhoven 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR32231/1 

 

https://gemeenteraad.veldhoven.nl/Documenten/19-065-Bijlage-Nota-Gemeentelijk-Verkeers-

en-VervoersPlan-GVVP-20190702-Eindrapportage.pdf 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0861.000100RSVV-

0401/d_NL.IMRO.0861.000100RSVV-0401.pdf 

 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0861.OV00001-

0301/d_NL.IMRO.0861.OV00001-0301.pdf 
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