
 

MOTIE 

 
Onderwerp Doorverbinding Peter Zuidlaan en Julianastraat 

Datum 29 oktober  2019 

Ingediend door PvdA, VVD, GBV, SENIOREN VELDHOVEN, VSA, CDA, BPV, LL, D66 

Naar aanleiding van Vaststellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (19.065) 

 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 29 oktober 
2019,  
 
kennis genomen hebbend van: 

 Het feit dat in april 2007 reeds is besloten om de Peter Zuidlaan en de 
Julianastraat met elkaar te verbinden (vaststellen VCP); 

 Het uitgangspunt in het voorliggende GVVP (blz. 20) dat er “geen doorgaand 
verkeer door centrum gebieden en woongebieden, maar zoveel mogelijk 
eromheen” gaat; 

 Het onderzoek dat in het voorliggende GVVP (blz. 45) “naar een verbinding 
tussen Peter Zuidlaan en Julianastraat … in gang gezet” is; 

 Het veelvuldige sluipverkeer door de wegen Kruisstraat, St. Severinuslaan, 
Binnenweg en Heuvelstraat; 

 Het doortrekken van de verbinding er toe leidt dat er meer verkeer over de 
Julianastraat en Hagendorenseweg zal rijden en dus extra maatregelen 
noodzakelijk zijn om de geuite zorgen van bewoners in de omgeving van deze 
straten weg te nemen 

 Het feit dat deze wegen binnen het woongebied Zeelst vallen; 
 
overwegende dat: 

 Een verbinding van de Peter Zuidlaan en de Julianastraat een weg om het 
genoemde woongebied heen mogelijk maakt; 

 De gemeente Veldhoven als overheid een betrouwbare partner willen zijn die 
afspraken nakomt; 

 Een bewonerscomité inmiddels wederom heeft gepleit, met handtekeningen 
aan de wethouder, om de doorverbinding Julianastraat en Peter Zuidlaan zo 
snel mogelijk te starten; 

 Langer uitstel niet gewenst is; 
 
verzoekt het college: 

1) Voor 1 februari 2020 aan de raad kenbaar te maken onder welke voorwaarden 
de Peter Zuidlaan en de Julianastraat met elkaar kunnen worden verbonden 
door middel van een Plan van Aanpak dat inzicht biedt in de benodigde 
middelen en procedures; 

2) Voorbereidingen te treffen om Q2 2020 de benodigde procedures te starten om 
deze doorverbinding juridisch mogelijk te maken én en te streven naar 
uitvoering in 2020; 



 

3) Bij de realisatie maatregelen te nemen om de bereikbaarheid van Zeelst te 
waarborgen en de zorgen van bewoners in de omgeving van Julianastraat en 
Hagendorenseweg zoveel mogelijk weg te nemen. 
 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Stemming 25 stemmen – AANGENOMEN 

Voor 25 stemmen (GBV, D66, VVD, LL, VSA, SV, CDA, BPV, PvdA ) 

Tegen 0 stemmen 
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