
We schrijven 2003 het wijkplatform Zeelst(WPZ) neemt contact op met de gemeente, 
de reden: te hoge verkeersstroom door de wijk. Er is een eenvoudige oplossing, maak 
de Julianastraat geschikt voor alle verkeer met een aansluiting naar de Peter Zuidlaan. 
Toevallig omstandigheid de gemeente werkt aan een nieuw verkeersplan Het VCP, 
daarin wordt het plan opgenomen en de raad keurt dit plan goed. Het is ondertussen 
2007 geworden. Daarna wordt het stil er gebeurt niets.

We schrijven 2016 niet op de hoogte van het voorafgaande bezoek ik een vergadering 
van het WPZ en vertel dat ik en ik niet alleen het erg druk vind worden in de wijk. De 
oplossing is simpel maak de julianastraat geschikt enz. Tot mijn verbazing wordt er 
besmuikt gelachen en krijg ik te horen: Daar doen wij niets mee.

Nou dan moet ik het zelf maar doen zo dacht ik. Wat heb ik achtereenvolgens gedaan. 
De gemeente was bereid om tellingen te verrichten in Broekweg,St.Severinuslaan en 
Kruisstraat. Resultaat respectievelijk 3500,4000 en 6000 auto’s waarvan er 100Zo te 
hard rijdt. Vervolgens heb ik handtekeningen opgehaald in mijn straat. Daardoor kon 
ik lid worden van de klankbordengroep, die zijn invloed kon uitoefenen op het nieuw 
samen te stellen gemeentelijk verkeers en vervoers plan GVVP. Alle vergaderingen 
van die groep bijgewoond, waarin ik ook op hun verzoek het WPZ 
vertegenwoordigde.
Drie keer gebruik gemaakt van het spreekrecht. Hier mocht ik het WPZ niet 
vertegenwoordigen!!??
Vervolgens alle fracties bezocht en overtuigd van nut en noodzaak en met succes zij 
vonden dit ook nodig.

Nadat het plan in juni 2018 door de wethouder was ingetrokken, er was teveel 
onduidelijkheid werd het in 2019 alsnog goed gekeurd. Ik zelf had ook mijn 
bedenkingen over het e.e.a. b.v. een opmerking van een ambtenaar tijdens de 
beeldvormende vergadering, mei 2018. Ja, ik kan mij goed voorstellen dat de 
bewoners van het Borghoutspark zich zorgen maken. Waarop ik de man in kwestie 
een mail stuurde met de opmerking dat hij ook had kunnen zeggen: Ik denk dat heel 
veel bewoners van Broekweg,Blaarthemseweg,St.Severinuslaan en Kruisstraat heel 
blij zullen zijn. Antwoord: daar doen wij onderzoek naar. Uitslag nooit iets van 
gehoord!!
Ook de wethouder deed nog een duit in het zakje door de opmerking dat er veel 
weerstand zou zijn in de wijk en dat een onderzoek pas in 2025 zou opstarten.

Er komt een plan van aanpak waarin data van begin(2021) en eind (2022) worden 
vermeld. Na een vraag van mij aan de betreffende afdeling over de data krijg ik als 
antwoord, kort samen gevat. Dat als de raad geld reserveert voor dit project de data 
opnieuw ingepland moeten worden. M.a.w. het plan gaat zowiezo de prullenbak in. 
Want als er geen geld gereserveerd wordt gaat het de prullenbak in, wordt er wel geld 
gereserveerd dan ook want dan komen er nieuwe data. Zonde van de tijd toch!!?



In de programmabegroting van 2021 staat op pagina 31 onder nieuw beleid. 
Aansluiting Peter Zuidlaan Julianastraat 2021 1.1 miljoen en voor 2022 1.6 miljoen 
Op pagina 32 staat daarover een heel verhaal dat dit plan de kern van Zeelst ontlast, 
de verkeersveiligheid,leefbaarheid en bereikbaarheid ten goede komt. Maar en dan 
komt de laatste zin.

HET COLLEGE GEEFT DE RAAD IN OVERWEGING OM DIT PROJECT ALS 
MOGELIJKE BEZUINIGING OP TE VOEREN.

Door wie wordt dit ingegeven zo vraag ik mij af. Door voornoemde ambtenaren. Dan 
kun je ook denken aan complottheorieën. Maar dat gaat mij te ver.

Een plan dat in 2003 is opgestart in 2007 goedgekeurd, opnieuw goedgekeurd in 
2019 en volgens de raad in 2020 opgestart zou moeten worden. Daarvan vindt B&W 
dat er vanwege bezuinigingen geen geld voor gereserveerd moet worden.

Wel voor 800.000 euro een tunnel in de Moormanlaan waar bij goed weer per dag 
160 meest fietstoeristen passeren. Overigens dit bedrag heb ik niet terug gevonden in 
de begroting. Verblijfsgebied ‘t Look totaal 2.732.000 euro,680.000 euro herinrichten 
Oude Kerkstraat en vervanging St. Jansstraat 500.000 euro door beide straten rijdt 
voor namelijk plaatselijk verkeer. Oerle heeft zijn eigen rondweg al.

Maar voor een wijk waar dagelijks 4000 tot 6000 auto’s doorrijden geen geld willen 
uittrekken wegens bezuinigingen. Ik kan het niet geloven.

Mag ik als betrokken burger de gemeenteraad van Veldhoven vragen hier goed over 
na te denken.

Dank voor Uw aandacht.

Harry Bakkers.


