
"Fietsroute naar Citycentrum Veldhoven toch door de 
Sitterlaan ondanks kritiek"

Mijn naam is Adrienne Scholten, ik woon aan Saturnus in Veldhoven en spreek 
namens bijna alle bewoners van deze straat.
Maar misschien moet ik ter verduidelijking nog eens een keer aangeven waar 
Saturnus zich bevindt, want in de recent gepubliceerde stukken over deze 
kwestie wordt in negen van de tien gevallen alleen gesproken over de route : de 
Sitterlaan.
Plattegrond op scherm
Vanaf Sondervick, komt u eerst door Saturnus alvorens met een haakse bocht op 
de de Sitterlaan uit te komen. Maar dat staat bijna nergens.
Ik heb zelfs een schematisch overzicht gezien dat de de Sitterlaan met een 
rechte laan vanaf Sondervick wordt aangegeven, zonder dat Saturnus überhaupt 
wordt genoemd. Het lijkt soms wel of men bewust onze straat negeert, omdat er 
nogal wat obstakels te nemen zijn die kostenverhogend werken. Ik vraag mij 
zelfs wel eens af of degenen die straks een beslissing moeten nemen over de 
begroting wel eens de moeite hebben genomen om daadwerkelijk een kijkje te 
nemen in onze straat. Dan zouden ze geconstateerd hebben dat het een onzinnig 
plan is. Dat er veel vrachtverkeer door heen gaat. Dat er elke dag wel een bijna 
ongeluk gebeurt omdat er niet één auto en twee fietsers tegelijk kunnen 
passeren en wij niet meer het fatsoen op kunnen brengen iemand voorrang te 
geven.
Een nog grotere bottleneck van dit onzalige plan is, dat Saturnus geen directe 
aansluiting geeft op de nog aan te leggen rotonde aan het eind van de 
Antwerpsebaan.
Er volgt dan eerst een fietspad met 2 richtingsfietsverkeer op Sondervick. 
Eenmaal op Saturnus moet men aan het eind van de straat met een haakse 
bocht ter hoogte van huisnummer 9 op de de Sitterlaan komen. Die bocht kan 
niet weggewerkt worden want er staan huizen en geeft veel overlast omdat men 
elkaar niet kan passeren.
Kortom het is een plan dat er weliswaar op papier handig uitziet, maar het in 
werkelijkheid absoluut niet is.

Tot onze grote verbazing en ontsteltenis, hebben de bewoners van Saturnus en 
de Sitterlaan via het ED van 27 september 2022 moeten vernemen dat onze 
straten toch zullen worden omgebouwd tot fietspad, terwijl het gemotoriseerde 
verkeer ook gewoon toegang blijft houden, zij het dan dat zij "gastgebruik'Van 
de straten krijgen, wat dat ook moge inhouden.
In september heeft het college van B en W van Veldhoven onze straten 
gebombardeerd tot fietspad tussen de nieuwbouwwijk Zilverackers, Citycentrum 
en Eindhoven.
Voor het ombouwen van onze mooie straten heeft de Gemeente Veldhoven veel 
geld over, nl. de lieve som van 2, 7 miljoen euro. Of daarmee alle kosten gedekt 
zullen worden is nog maar de vraag.
Er zijn inmiddels al diverse ingezonden stukken in de krant geplaatst, waarin de 
verschillenden schrijvers hun verbazing uitspreken over deze gemaakte keuze. 
Immers, het fietspad zou door het Vogelzangpark komen en niet door onze 
straten. Dit kwam al naar voren tijdens de inspraakavond over de uitbreiding van 
Zilverackers.



Zie hiervoor ook de ingezonden brief van voormalig wethouder Jack Tops in het 
ED van 13 oktober jl.
Ook de vertegenwoordiger in de werkgroep van "Veldhoven Samen 
Verkeersveilig" schreef een ingezonden brief. Ook hij was hoogst verbaasd over 
de gemaakte keuze.
Er is een enquête geweest in de wijken Zonderwijk en 't Look en het door de 
Gemeente ingehuurde Bureau Kragten, heeft een rapport uitgebracht.
Volgens dit rapport van Bureau Kragten is er een zgn. klankbordgroep geweest. 
Hierin hadden zitting:
Politie
Veldhoven Samen Verkeersveilig 
De Fietsersbond 
Stichting Ons Zonderwijk 
en Wijkplatvorm 't Look.
De eindconclusie van Bureau Kragten met instemming van de eerste drie, was 
klip en klaar duidelijk: Ik citeer uit het rapport:
"Het realiseren van een ontbrekende fietsrelatie tussen Zilverackers en het 
Citycentrum heeft een duidelijke voorkeur om deze te realiseren middels de 
variant Vogelzangpark, boven de route via Zonderwijk."
Dus volgens de werkgroep en Bureau: GEEN fietspad over Saturnus en de de 
Sitterlaan. Q.E.D.

Uit het rapport Kragten blijkt dat Veldhoven zich sterk wil inzetten voor het 
verbeteren van de fietsveiligheid, iets wat wij ten zeerste toejuichen.
Wat zit er dan achter dat men dan nu kiest voor de ronduit gevaarlijke variant 
Zonderwijk en een fietsroute gaat aanleggen door twee woonstraten met 
gemotoriseerd verkeer, 84 uitritten van huizen van de bewoners, met acht 
zijstraten en een haakse bocht tussen Saturnus en de Sitterlaan.
En dat terwijl er een goed en veilig alternatief is door het Vogelzangpark, waar 
nu al ongeveer 250 fietsers zonder problemen per etmaal doorheen fietsen, 
zonder gevaarlijk autoverkeer.
De kosten voor de aanleg van het 850 m lange fietspad door het park zijn 
aanmerkelijk lager (men schat ruim de helft ) dan de dure variant Saturnus/ de 
Sitterlaan van 2,7 miljoen euro.
Mede ten gevolge van dit onzinnige besluit moet de OZB dit jaar weer flink 
omhoog.

Wij als bewoners van Saturnus en de Sitterlaan voelen ons niet serieus genomen 
en voelen ons niet gehoord. Speelt er soms nog iets anders??? Wij hebben het 
gevoel slachtoffer te worden van politieke willekeur en gebrek aan visie. Dat 
vinden wij ONGEHOORD!!!
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