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1 Aanleiding ontwerp Kempenbaan West en 
Aansluiting A67

Het bedrijventerrein De Run is regionaal en landelijk van grote betekenis, door de 
aanwezigheid ASML en bedrijven zoals bijvoorbeeld het Máxima Medisch Centrum 
(MMC) en Simac. Om te voorkomen dat de huidige verkeerssituatie verslechtert, wordt 
gewerkt aan maatregelen om de Kempenbaan klaar te maken voor de toekomst. Het 
verbeteren van de Kempenbaan levert een belangrijke bijdrage aan het 
vestigingsklimaat voor de bedrijven en instellingen op De Run.

Doel van dit project is het verbeteren van de doorstroming op de Kempenbaan, door 
enerzijds een capaciteitsuitbreiding van de weg en anderzijds door realisatie van een 
nieuwe aansluiting op de A67. De reconstructie van de Kempenbaan bestaat uit het 
opwaarderen van de weg tot 2x2 rijstroken met een snelheidsregime van 70 km/uur.
In het door de raad op 3 april 2007 vastgestelde Verkeerscirculatie Plan (VCP) wordt 
geconcludeerd dat een extra aansluiting op de A67 nodig is om de aansluiting op de 
A2^andweg Eindhoven te ontlasten. De extra aansluiting is daarnaast een belangrijke 
schakel in de gewenste rondwegenstructuur in Veldhoven, waardoor de verkeersdruk 
in de bestaande kernen en de uitbreidingslocatie 'Kransakkerdorp' (voorheen 
Zilverackers) verminderd wordt.

2 Definitief ontwerp ter inzage
Het concept definitief ontwerp van Kempenbaan West en de nieuwe aansluiting op de 
A67 is op 22 augustus bekendgemaakt via een officiele publicatie op overheid.nl en in 
de officiele bekendmakingen van het Veldhovens Weekblad.

Het concept definitief ontwerp heeft van donderdag 22 augustus 2019 tot en met 
woensdag 2 oktober 2019 ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Veldhoven. 
Naast deze ter inzage legging heeft op 10 september 2019 een informatiebijeenkomst 
plaats gevonden waar het ontwerp is getoond. Ook is via veldhoven.nl/kempenbaan 
het ontwerp in te zien.

3 Ingediende zienswijzen met reactie
Tijdens de termijn van ter inzage legging zijn 47 zienswijzen ingediend. Van de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door 29 reclamanten.

3.1 Reclamant 1

a. Er is op het moment reeds meer geluidsoverlast voor de wijk Pegbroeken en Rosep 
door de kap van de bomen. Door het toenemende verkeer op de aansluiting zal het 
geluidsoverlast alleen maar toenemen. Wordt er iets gedaan aan het toenemende 
geluidsoverlast?

Reactie gemeente op zienswijze
Er worden geluidsmaatregelen getroffen op verschillende locaties. Het gaat om het 
toepassen van geluidsarm asfalt en aanbrengen van geluidsschermen. Van toepassing 
is de regelgeving in het kader van de Wet Geluidhinder. In bijlage 8 van het 
bestemmingsplan Kempenbaan West zijn geluidsmaatregelen opgenomen. De 
geluidsmaatregelen zijn gebaseerd op de verkeersprognoses als de aansluiting op de 
A67 is gerealiseerd. Met het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan, zijn ook 
deze geluidsmaatregelen onherroepelijk. In de ontwerptekeningen zijn locaties van de
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geluidsschermen aangegeven. Op de op- en afritten van de A67 en het viaduct komen 
geen geluidsschermen. Rijkswaterstaat is momenteel bezig met een herberekening 
van de geluidbelasting langs de A67. Mogelijk dat Rijkswaterstaat onafhankelijk van 
dit project nog met aanpassingen komt. Vooralsnog zijn deze niet voorzien. Dit gaat 
buiten de bevoegdheden van de gemeente Veldhoven om.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.

3.2 Reclamant 2

a. Graag de geluidsschermen uitvoeren in groen (beplanting) in plaats van kunststof 
in verband met een groen uitzicht. Reclamant kijkt uit op het scherm vanuit de 
woning en kijkt liever uit op groen.

Reactie gemeente op zienswijze
Het geluidsscherm ter plaatse van de speeltuin langs de Kleine Dreef wordt uitgevoerd 
in schanskorf en transparante panelen. De keuze voor dit materiaal komt voort uit 
overwegingen ten aanzien van beheer en onderhoud en het zicht vanaf de 
Kempenbaan West. Op onderstaande afbeelding is weergegeven hoe het aanzicht 
vanaf de Kleine Dreef is. Daaronder is de doorsnede van het geluidsscherm 
weergegeven. Hier is te zien dat aan de kant van het park/Kleine Dreef 
groenvoorzieningen blijven. Dit is opgenomen in het beeldkwaliteitsplan voor de 
geluidsschermen.

Aanzicht bewonerszijde

Parkzijde Kleine Dreef Kempenbaan

Doorsnede scherm

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.
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3.3 Reclamant 3

a. Graag een directere fietsverbinding vanaf de Oeienbosdijk richting de
Moormanlaan. Nu kan ik gelijkvloers vanaf de oeienbosdijk de moormanlaan in 
fietsen. Als ik het goed gegrijp kan dat strak niet meer en moet ik een heel stuk 
omrijden. Heel jammer voor al die honderden rustzoekers die ik iedere dag mijn 
huis zie passeren. Kan die oprit eerder omhoog?

Reactie gemeente op zienswijze
De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als aandachtspunt 
benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een mogelijkheid om een 
onderdoorgang voor fietsers en voetgangers toch mogelijk te maken. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de kosten voor deze aanpassingen in het ontwerp.

Afhankelijk van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het project 
wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt voorgelegd voor 
bestuurlijke besluitvorming.

Conclusie en vervolg
In 2020 wordt u geïnformeerd over het besluit of er wel of geen onderdoorgang ter 
plaatse van de Moormanlaan komt.

3.4 Reclamant 4

a. Reclamant wenst een geluidswal. Haar tuin grenst aan de A67. Reclamant vreest 
dat het viaduct van de Locht en de fietsbrug over de A67 leidt tot meer geluid in 
haar tuin. Reclamant heeft nu G40.000 euro uitgegeven aan het plaatsen van een 
wal langs haar tuin aan de A67. Dat helpt onvoldoende want autogeluid gaat 
over/langs de wal heen. Reclamant zit al jaren niet meer in haar (achter)tuin.

Reactie gemeente op zienswijze
Er worden geluidsmaatregelen getroffen op verschillende locaties. Het gaat om het 
toepassen van geluidsarm asfalt en aanbrengen van geluidsschermen. Van toepassing 
is de regelgeving in het kader van de Wet Geluidhinder. In bijlage 8 van het 
bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' zijn geluidsmaatregelen opgenomen. De 
geluidsmaatregelen zijn gebaseerd op de verkeersprognoses als de aansluiting op de 
A67 is gerealiseerd. Met het onherroepelijk zijn van het bestemminsplan, zijn ook deze 
geluidsmaatregelen onherroepelijk. In de ontwerptekeningen zijn locaties van de 
geluidsschermen aangegeven. Rijkswaterstaat is momenteel onafhankelijk van dit 
project bezig met een herbereking van de geluidbelasting langs de A67. Mogelijk dat 
Rijkswaterstaat nog met aanpassingen komt. Vooralsnog zijn deze niet voorzien. Dit 
gaat buiten de bevoegdheden van de gemeente Veldhoven om.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.

3.5 Reclamant 5

a. Het lijkt erop dat de nieuwe stoep over de perceelgrens gaat.

Reactie gemeente op zienswijze
In oktober heeft een inmeting plaatsgevonden door ingenieursbureau Coenradi van de 
gebruikersgrens (de erfafscheiding van uw perceel). Er wordt een afspraak gepland 
om de resultaten van de inmeting te bespreken.
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Conclusie en vervolg
Gemeente Veldhoven neemt contact op met de reclamant voor het plannen van een 
afspraak.

3.6 Reclamant 6

a. Betreft aansluiting A67-Zilverbaan, verbindingsstuk rotonde-aansluiting
(Kempenbaan- Blad 6): Wat ons betreft (Oeienbosdijk nr 97 en nr 99) bestaat er 
een mogelijkheid tot het aanbrengen van een natuurlijke geluidswal. Door de 
grond die vrijkomt bij de afgraving voor de aanleg van de weg her te gebruiken, 
aan de zijkant van de weg te plaatsen als een aarden wal. Hierdoor zou het 
bandengeluid van de voertuig gedempt kunnen worden. Ook zou dit tegen relatief 
lage kosten gerealiseerd kunnen worden. Omdat er geen grond afgevoerd hoeft te 
worden.

Reactie gemeente op zienswijze
Wanneer de aarden wal in het huidige ontwerp van de rotonde moet worden ingepast, 
moeten hiervoor extra bomen worden gekapt. Door de wal worden namelijk de wortels 
van deze bomen bedekt met extra zand. Dit is niet wenselijk.

Er wordt onderzocht of het ontwerp moet worden aangepast op de ligging van de 
fietspaden van de rotonde. Wanneer deze aanpassing wordt doorgevoerd wordt 
opnieuw gekeken naar het plaatsen van de aarden wal.

Conclusie en vervolg
In 2020 wordt u geïnformeerd over het besluit of er wel of geen aarden wal ter plaatse 
van de rotonde Zilverbaan komt.

3.7 Reclamant 7

a. Maak van het eerste stuk van beide rechtsaf stroken bij de bushaltes nabij de 
Plank (nu halte Heerseweg) een busbaan tot na de bushalte. Dit maakt de 
rechtsafstrook maar een beetje korter, terwijl het de veiligheid rond de bushalte 
sterk verbeterd.

Als de snelheid op de Kempenbaan dadelijk 70 km wordt, is de kans op ongelukken 
als de bus stopt bij de halte te groot. Met een simpele oplossing zoals een busbaan 
zullen de auto's normaal gesproken om de bushalte heen rijden en is de kans op 
een botsing met een stoppende bus een stuk kleiner.

Reactie gemeente op zienswijze
De bushalten zijn vlak voor de kruisingen gesitueerd. Een bus die bij de halte stopt, 
verlaat de hoofrijbaan (rechtdoorgaand verkeer), en stelt zich aan het begin van het 
opstelvak voor afslaand verkeer op. De kans op kop- staart botsingen wordt hierdoor 
verkleind. Daarnaast is in verband met de doorstroming op de hoofdrijbaan gekozen 
voor 2x2 rijstroken voor autoverkeer.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.
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3.8 Reclamant 8

a. Graag geluidsscherm langs de A67 in verband met hinder in de tuin en 
slaapkamer/zolder. Is de geluidbelasting van de huidige situatie gemeten of 
berekend? En welke maatregelen worden er genomen als er sprake is van een 
toename van de geluidproductie. Geen toename van de geluidbelasting na 
uitvoering plan Kempenbaan West en aansluiting A67/N69. Al eerder aangekaart 
bij de gemeente (Marco Loos en Paul Konings). Wil graag 0-meting en een meting 
achteraf. En dat er dus beheersmaatregelen zijn als sprake is van een toename. 
Deze beheersmaatregelen moet Smart zijn.

Reactie gemeente op zienswijze
Er worden geluidsmaatregelen getroffen op verschillende locaties. Het gaat om het 
toepassen van geluidsarm asfalt en aanbrengen van geluidsschermen. Van toepassing 
is de regelgeving in het kader van de Wet Geluidhinder. In bijlage 8 van het 
bestemmingsplan Kempenbaan West zijn geluidsmaatregelen opgenomen. Deze 
maatregelen zijn tot stand gekomen op basis van geluidberekeningen gebaseerd op de 
verkeersprognoses als de aansluiting op de A67 is gerealiseerd. Met het onherroepelijk 
zijn van het bestemmingsplan, zijn ook deze geluidsmaatregelen onherroepelijk. In de 
ontwerptekeningen zijn locaties van de geluidsschermen aangegeven. Rijkswaterstaat 
is momenteel bezig met een herbereking van de geluidbelasting langs de A67.
Mogelijk dat Rijkswaterstaat nog met aanpassingen komt. Vooralsnog zijn deze niet 
voorzien. Dit gaat buiten de bevoegdheden van de gemeente Veldhoven om.

Door het raadsbesluit zal de gemeente de nulsituatie in kaart moeten brengen 
alvorens de snelheid verhoogd wordt naar 70 km/h. Dit betekent concreet dat we de 
weg wordt ingericht als een 70 km/h weg en dat deze ook zo in gebruik wordt 
genomen. Na een half jaar tot een jaar zal vervolgens het onderzoek van de 
nulsituatie worden herhaald om te bezien of de situatie voldoet aan de gestelde eisen 
zoals deze verwoord zijn in het akoestisch onderzoek wat bij het bestemmingsplan 
hoort.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze. Het nulsituatie-onderzoek zal in 2020 
worden uitgevoerd en kan op verzoek worden verstrekt aan belanghebbenden. Wij 
zullen via onze communicatiekanalen aangeven wanneer het nulsituatie-onderzoek is 
uitgevoerd.

3.9 Reclamant 9

a. Voetpad langs de Kempenbaan vanaf de Koningshof loopt niet door. Gebruik over 
fietspad als voetganger, dat is niet wenselijk. Graag nader studeren op de positie 
van de voetganger in het plan. Deze stopt bij Koningshof. Wat heb je eraan als dat 
niet doorloopt? Moet je dat dan wel aanleggen? Als je een voorziening aanlegt, doe 
het dan goed.

Reactie gemeente op zienswijze
Het voetpad ligt tussen Koningshof (ter hoogte van de bushalte) en de aansluiting op 
de Run 8000. Voetgangers kunnen via de Run 8000 lopen of via een fietspad. Dit heeft 
te maken met het ontbreken van de ruimte ter hoogte van de bedrijven lans de 
Kempenbaan.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.
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3.10 Reclamant 10

De nieuwe op- en afrit zorgt voor herrie, ontneemt bospiezier en voor afsluiten van 
voet- en fietsroutes in het gebied. Woning is het eerste huis aan de westzijde van 
de nieuwe aansluiting in Knegsel. Reclamant heeft drie zorgupunten:

a. Het geluid is het grootste zorgpunt. Mevrouw vreest veel geluidhinder in haar tuin, 
waardoor woongenot afneemt. Mevrouw wenst een (groene) geluidwal.

b. Moormanlaan wordt afgesloten. Deze route heeft een recreatieve functie en route 
naar Veldhoven Dorp.

c. Mevrouw ervaart veel overlast van de homo ontmoetingsplaats. Hoe gaat het daar 
mee verder?

Reactie gemeente op zienswijze
a. Er worden geluidsmaatregelen getroffen op verschillende locaties. Het gaat om 

het toepassen van geluidsarm asfalt en aanbrengen van geluidsschermen. Van 
toepassing is de regelgeving in het kader van de Wet Geluidhinder. In bijlage 8 
van het bestemmingsplan Kempenbaan West zijn geluidsmaatregelen opgenomen. 
Deze maatregelen zijn tot stand gekomen op basis van geluidberekeningen 
gebaseerd op de verkeersprognoses als de aansluiting op de A67 is gerealiseerd. 
Met het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan, zijn ook deze 
geluidsmaatregelen onherroepelijk. In de ontwerptekeningen zijn locaties van de 
geluidsschermen aangegeven. Rijkswaterstaat is momenteel bezig met een 
herbereking van de geluidbelasting langs de A67. Mogelijk dat Rijkswaterstaat nog 
met aanpassingen komt. Vooralsnog is dit nog niet voorzien. Dit gaat buiten de 
bevoegdheden van de gemeente Veldhoven om.

b. De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als 
aandachtspunt benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een 
mogelijkheid om een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers toch mogelijk te 
maken. Hierbij wordt ook gekeken naar de kosten voor deze aanpassingen in het 
ontwerp.
Afhankelijk van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het 
project wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt 
voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming.

c. De handhaving van de gemeente wordt ingezet bij de verstoring van de openbare 
orde. Via de website kunt u een melding doen: 
https://www.veldhoven.nl/melding-openbare-ruimte

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er nu geen aanpassingen gedaan in het definitief
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze. Wel wordt u in 2020 geïnformeerd over het
besluit of er wel of geen onderdoorgang ter plaatse van de Moormanlaan komt.
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3.11 Reclamant 11

a. De Moermaníaan wordt door de huidige plannen afgesloten. Doorgaand wandel-, 
fiets,- en/of autoverkeer is niet meer mogelijk richting E3 strand, enz. Naar onze 
mening zou een onderdoorgang of voetgangers/fietsbrug een oplossing bieden. 
Mogelijk zijn er ook nog andere oplossingen. De Moermanlaan is bij uitstek een 
verbindingsweg voor wandelaars en fietsers. Het zou zonde zijn als deze weg 
wordt afgesloten.

Reactie gemeente op zienswijze
De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als aandachtspunt 
benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een mogelijkheid om een 
onderdoorgang voor fietsers en voetgangers toch mogelijk te maken. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de kosten voor deze aanpassingen in het ontwerp.

Afhankelijk van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het project 
wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt voorgelegd voor 
bestuurlijke besluitvorming.

Conclusie en vervolg
In 2020 wordt u geïnformeerd over het besluit of er wel of geen onderdoorgang ter 
plaatse van de Moormanlaan komt.

3.12 Reclamant 12

De nieuwe op- en afrit zorgt voor herrie, ontneemt bosplezier. Woning is het derde 
huis aan de westzijde van de nieuwe aansluiting in Knegsel. Wil graag geluidswal. 
Moormanlaan wordt afgesloten. Bos heeft een natuurwaarde, recreatieve waarde 
en een doorgaande waarde. Positie ruiters moet ook meegewogen worden. 
Recreatieve functie en route naar Veldhoven Dorp. Grootste bezwaar is het geluid. 
Geluidhinder in de voortuin neemt af. Veel overlast van de homo 
ontmoetingsplaats. Hoe gaat het daar mee verder. ; 1. herrie; 2. verbinding 
Moormanlaan. Doorgankelijkheid en toegankelijkheid wordt beperkt. De 
belevingswaarde van het bos wordt vermindert doordat deze versnippert wordt en 
de doorgang wegvalt. De zienswijze hebben betrekking op:

a. Geluidoverlast

b. Is de positie van ruiters meegenomen?

c. Verbinding Moormanlaan

Reactie gemeente op zienswijze
a. Er worden geluidsmaatregelen getroffen op verschillende locaties. Het gaat om 

het toepassen van geluidsarm asfalt en aanbrengen van geluidsschermen. Van 
toepassing is de regelgeving in het kader van de Wet Geluidhinder. In bijlage 8 
van het bestemmingsplan Kempenbaan West zijn geluidsmaatregelen opgenomen. 
Deze maatregelen zijn tot stand gekomen op basis van geluidberekeningen 
gebaseerd op de verkeersprognoses als de aansluiting op de A67 is gerealiseerd. 
Met het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan, zijn ook deze 
geluidsmaatregelen onherroepelijk. In de ontwerptekeningen zijn locaties van de 
geluidsschermen aangegeven. Rijkswaterstaat is momenteel bezig met een 
herbereking van de geluidbelasting langs de A67. Mogelijk dat Rijkswaterstaat nog 
met aanpassingen komt. Vooralsnog zijn deze niet voorzien. Dit gaat buiten de 
bevoegdheden van de gemeente Veldhoven om.
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b. De ruiters kunnen gebruik maken van het fietspad richting de rotonde Zilverbaan 
en de Oeienbosdijk.

c. De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als 
aandachtspunt benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een 
mogelijkheid om een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers toch mogelijk te 
maken. Hierbij wordt ook gekeken naar de kosten voor deze aanpassingen in het 
ontwerp.

Afhankelijk van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het 
project wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt 
voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er nu geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze. Wel wordt u in 2020 geïnformeerd over het 
besluit of er wel of geen onderdoorgang ter plaatse van de Moormanlaan komt.

3.13 Reclamant 13

a. Moormanlaan moet een rechtstreekse doorgang hebben /houden vanaf
Oeienbosdijk omdat veel mensen uit veldhoven dorp gebruik maken van deze 
wandel-fietsroute,net als veel toeristen en forenzen uit randgemeenten..

Reactie gemeente op zienswijze
De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als aandachtspunt 
benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een mogelijkheid om een 
onderdoorgang voor fietsers en voetgangers toch mogelijk te maken. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de kosten voor deze aanpassingen in het ontwerp.

Afhankelijk van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het project 
wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt voorgelegd voor 
bestuurlijke besluitvorming.

Conclusie en vervolg
In 2020 wordt u geïnformeerd over het besluit of er wel of geen onderdoorgang ter 
plaatse van de Moormanlaan komt.

3.14 Reclamant 14

a. Moormanlaan moet een rechtstreekse doorgang hebben /houden vanaf
Oeienbosdijk omdat veel mensen uit veldhoven dorp gebruik maken van deze 
wandel-fietsroute,net als veel toeristen en forenzen uit randgemeenten..

Reactie gemeente op zienswijze
De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als aandachtspunt 
benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een mogelijkheid om een 
onderdoorgang voor fietsers en voetgangers toch mogelijk te maken. Hierbij wordt 
ook gekeken naar de kosten voor deze aanpassingen in het ontwerp.

Afhankelijk van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het project 
wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt voorgelegd voor 
bestuurlijke besluitvorming.

Conclusie en vervolg
In 2020 wordt u geïnformeerd over het besluit of er wel of geen onderdoorgang ter 
plaatse van de Moormanlaan komt.
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3.15 Reclamant 15

a. Bezwaar gemaakt (bestemmingsplan), dat is ingetrokken op voorwaarde dat er 
geluidsisolerende maatregelen getroffen zouden worden op en aan de woning en 
rond de woning. Er is een notulen gemaakt van deze vergadering (17 maart 2015) 
Tot op heden is de toezegging nog niet ingelost. Hoe staat het daar mee? Graag 
berichtgeving. Het vertrouwen dat er iets gaat gebeuren, staat onder druk. Meneer 
ervaart steeds meer geluidoverlast agv meer verkeer; Meneer wil graag een 
geluidmeting. En geen berekening ; Als er niks komt, dan wil mevrouw/meneer 
alsnog een geluidswal en wordt bezwaarschrift alsnog gereactiveerd Woongenot 
wordt minder. Huizenprijs daalt.

Reactie gemeente op zienswijze
De woning staat op de lijst met verhoogde grenswaarden.Hiervoor wordt een apart 
proces opgestart.

Conclusie en vervolg
De gemeente zal u in 2020 benaderen voor het maken van een afspraak over de 
verhoogde grenswaarde. U wordt vervolgens benaderd door een bureau dat een 
bouwkundig en een akoestisch onderzoek gaat uitvoeren. Voorafgaand informeren we 
u over het proces.

3.16 Reclamant 16

a. Geen fietsen stalling aan bushalte heerseweg, blijkt in het ontwerp niet
meegenomen te zijn. Het gaat om de busthalte aan heersweg Noord kant. Op dit 
moment is hier een fietsen stalling waar goed gebruik van wordt gemaakt. Deze 
moet terug komen. Dit plan is toch voor betere verkeerssituatie. Geen bushalte is 
dan achteruit gang voor het openbaar vervoer.

Reactie gemeente op zienswijze
Er wordt gezocht naar ruimte om de fietsen te kunnen stallen.

Conclusie en vervolg
Na onderzoek naar een geschikte locatie wordt een fietsenstalling gerealiseerd met
minimaal het huidige aantal fietsklemmen, namelijk 48.

3.17 Reclamant 17

a. Graag tunneltje onder de Moormanlaan door; Reclamant wandelt daar met de 
honden. Nu erg ver omlopen.

b. Bang voor geluidoverlast agv verkeer op het viaduct. En op en afremmen op de 
Locht om op de snelweg te komen.

c. Graag afspraak om buiten te kijken irt ontwerp. Het lijkt erop dat de ruimte op 
tekening veel groter is, dan daadwerkelijk buiten het geval is.

d. Ook graag zichthoeken toetsen irt bomen vanaf het bospad en het verkeer vanaf 
de scouting.

Reactie gemeente op zienswijze
a. De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als

aandachtspunt benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een 
mogelijkheid om een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers toch mogelijk te
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maken. Hierbij wordt ook gekeken naar de kosten voor deze aanpassingen in het 
ontwerp.
Afhankelijk van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het 
project wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt 
voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming.

b. Er worden geluidsmaatregelen getroffen op verschillende locaties. Het gaat om 
het toepassen van geluidsarm asfalt en aanbrengen van geluidsschermen. Van 
toepassing is de regelgeving in het kader van de Wet Geluidhinder. In bijlage 8 
van het bestemmingsplan Kempenbaan West zijn geluidsmaatregelen opgenomen. 
Deze maatregelen zijn tot stand gekomen op basis van geluidberekeningen 
gebaseerd op de verkeersprognoses als de aansluiting op de A67 is gerealiseerd. 
Met het onherroepelijk zijn van het bestemmingsplan, zijn ook deze 
geluidsmaatregelen onherroepelijk. In de ontwerptekeningen zijn locaties van de 
geluidsschermen aangegeven. Rijkswaterstaat is momenteel onafhankelijk van dit 
project bezig met een herbereking van de geluidbelasting langs de A67. Mogelijk 
dat Rijkswaterstaat nog met aanpassingen komt. Vooralsnog zijn deze niet 
voorzien.Dit gaat buiten de bevoegdheden van de gemeente Veldhoven om.

c. In reactie hierop is een ingenieursbureau gevraagd de gebruikersgrens 
(erfafscheiding) in te meten. Er wordt op korte termijn een afspraak ingepland als 
de inmeetresultaten bekend zijn.

d. Dit punt wordt bekeken tijdens de genoemde afspraak onder c.

Conclusie en vervolg
In 2020 wordt u geinformeerd over het besluit betreffende de onderdoorgang
Moormanlaan. Daarnaast wordt een overleg inpland.

3.18 Reclamant 18

a. Het betreft een gewenste doorsteek (minimaal voor voetgangers en fietsers) te 
hoogte van de Moormanlaan. Gezien al generaties lang veel gebruik gemaakt 
wordt van deze wandeH/fietsroute is het onwenselijk deze rigoureus af te sluiten 
en iedereen om te leiden via o.a. de Knegselseweg. Een duiker aanbrengen zoals 
in plannen "Westparallel" en langs de A2 (Best ?!) zou een oplossing kunnen zijn. 
Onveiligheid wordt hierdoor niet groter gezien men momenteel op betreffende 
locatie al tussen de bomen loopt/fietst. Dus: nu en na realisatie gelijkwaardige 
(on)veiligheidssituatie. Deze kan zelfs verbetert worden door aanbrengen van 
extra verlichting.

Reactie gemeente op zienswijze
De onderbreking van de Moormanlaan is door meerdere mensen als aandachtspunt 
benoemd. Om deze reden wordt er nader gestudeerd op een mogelijkheid om een 
onderdoorgang toch mogelijk te maken. Hierbij wordt ook gekeken naar de kosten 
voor deze aanpassingen in het ontwerp.

Afhankelijke van de kosten voor deze doorgang en het totale budget van het project 
wordt gekeken of deze aanpassing wordt doorgevoerd. Dit wordt voorgelegd voor 
bestuurlijke besluitvorming.

Conclusie en vervolg
In 2020 wordt u geïnformeerd over het besluit of er wel of geen onderdoorgang ter 
plaatse van de Moormanlaan komt.

3.19 Reclamant 19

a. Ik heb vernomen dat de indeling van de geluidswal in glazen panelen en gesloten 
delen met korven in principe wordt aangehouden zoals op de foto aangegeven. Ik
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maak hiertegen bezwaar en verwijs daarbij naar een eerdere toezegging dat de 
uiteindelijk positie van de glaspanelen in overleg met bewoners wordt bepaald. 
Vanuit onze woonkamer hebben wij direct zicht op deze glaspanelen. Voor ons is 
van belang dat storend licht vanaf de Kempenbaan zo min mogelijk ons woongenot 
beïnvloedt. Ik heb u eerder toegelicht dat de verlichting van verkeer, rijdend 
vanuit de richting Steensel en komend vanaf het verkeersviaduct momenteel 
hinderlijk binnenkomt in onze zitkamer. Bij toename van het verkeer en 
ongunstige plaatsing van de glaspanelen zal dit probleem alleen maar toenemen.

b. Een bijkomend storend effect heeft de lichtreclame van het tegenover onze woning 
gerealiseerde bedrijfspand van Questo, Run 8215. De aan de gevel opgehangen 
vidiwall (met een oppervlak van enkele m2) vertoont tot 22:00 uur felgekleurde en 
felverlichte reclameboodschappen. De frequentie van het wisselen van deze 
beelden is hoog waardoor ons wooncomfort vanaf moment van schemering tot het 
uitschakelen van het scherm sterk negatief wordt beïnvloed. Onze hoop was 
gevestigd op de komst van een geluidswal en daarmee het verminderen van het 
zicht op deze storende lichteffecten. Een juiste positionering van glaspanelen in de 
geluidswal kan deze vorm van overlast in onze woonkamer verminderen. Overleg 
is dus gewenst!

c. In eerdere reacties over de plannen voor aanpassing Kempenbaan West heb ik u 
de suggestie aan de hand gedaan om de geluidswal, en dan met name de enkele 
van de openingen ten behoeve van de glaspanelen, bij binnenkomst in de 
gemeente vanaf Koningsho^A67 te voorzien van glaskunst. Ik heb u toen 
beeldimpressies meegestuurd van 'gebrandschilderde' kunst. Uit uw reactie 
destijds bleek dat dit idee in goede aarde viel en dat bij de verdere realisatie van 
de plannen de mogelijkheden hiertoe verder zouden worden onderzocht. In de 
vanavond gepresenteerde beeldimpressies is van dit idee echter niets terug te 
vinden. Ik hoop van harte dat het idee desondanks niet van tafel is en nog steeds 
serieus wordt bekeken. Het is natuurlijk een mogelijkheid om hier een 
professioneel kunstenaar voor te benaderen. Maar wat zou het mooi zijn als de 
gemeente Veldhoven bij een van de belangrijkste invalswegen laat zien hoe trots 
de bewoners van Veldhoven zijn op de bewoners van Severinus! Dit door de 
bewoners van Severinus uit te nodigen om ontwerpen te laten indienen die 
professioneel in het glas worden verwerkt.

Om u een sfeerbeeld te geven:

iá' »33hĨVÌAr* i

SKttR xlLt '". .TTmui
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Reactie gemeente op zienswijze
a. De positionering van de panelen is door de stedenbouwkundige bepaald omwille 

van eenheid in de beeldkwaliteit van het scherm. Daarnaast wordt na plaatsing 
van het gesluidscherm met behulp van groen (boom/beplanting) het stuk groen in 
de draaikom aangekleed. Dit zorgt er ook voor dat er minder overlast zal zijn van 
lampen die in uw zitkamer schijnen.

b. Uw ervaring is doorgegeven aan het omgevingsloket van Veldhoven. Zij pakken 
dit separaat op.

c. Gemeente Veldhoven start begin 2020 een proces op om de glaswerkkunst vorm 
te geven. Er wordt gekeken op welke manier u daar als bewoner bij betrokken 
kunt worden.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er nu geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze. Wanneer na uitvoering blijkt dat er nog 
steeds overlast wordt ervaren, wordt hier nader na gekeken. Daarnaast kunt u 
betrokken blijven bij het proces betreffende de glaskunst.

3.20 Reclamant 20

a. Er zijn allerlei ontwikkelingen rondom de Kempenbaan, deze hebben we
teruggevonden op de website kempenbaanveldhoven.nl.,maar helaas niet het 
antwoord op onderstaande vraag.

Nu zijn wij recent in Veldhoven komen wonen aan de Frederikadreef in Veldhoven. 
Het is de bedoeling dat de Provincialeweg richting Kempenbaan / N2 wordt 
afgesloten. Dat zou kunnen betekenen dat er druk komt te liggen op de Oranje 
Nassaulaan omdat het verkeer, in eerste instantie, toch zijn route gaat zoeken.

Welke maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan? Worden er bijv. 
snelheidsremmende maatregelen (tijdelijk) genomen?

Reactie gemeente op zienswijze
Deze zienswijze heeft betrekking op de afsluiting van de Provincialeweg en niet het 
ontwerp van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67.

Conclusie en vervolg
Omdat deze zienswijze geen betrekking heeft op het ontwerp van Kempenbaan west 
en de aansluiting op de A67 wordt de beantwoording op separate wijze afgehandeld 
door de projectleider van de afsluiting van de Provincialeweg. De projectleider 
verzorgt de beantwoording van de vragen binnen één week na vaststelling van deze 
nota van zienswijzen.

3.21 Reclamant 21

a. Als dagelijkse gebruiker van de N2 en afslag 32 Veldhoven-Zuid volg ik de
ontwikkelingen van deze weg en afslag via de website "Kempenbaanvelhoven.nl". 
In het Voorlopig Ontwerp van Kempenbaan-Oost zie ik op de afslag van de N2 
vanuit Noordelijke richting 4 rijstroken waarvan er twee richting Eindhoven 
(Meerveldhovenseweg) gaan en twee richting Veldhoven (Kempenbaan) gaan. Het 
valt mij echter dagelijks op dat de hoeveelheid verkeer richting 
Meerveldhovenseweg zeer gering is in tegenstelling tot de hoeveelheid verkeer 
richting de Kempenbaan. De extra afrit richting De Run 1000 zal zeker wat verkeer
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richting de kempenbaan wegnemen, maar het zal dan toch zo blijven dat meer 
verkeer richting Kempenbaan zal blijven gaan vanwege MMC en de ASML hoofd 
campus (De Run 6000).

Is in de overwegingen meegenomen om de verdeling te maken van 3x afritten 
richting Veldhoven en 1x richting Eindhoven om zo nu en in de toekomst een 
goede doorstroom van verkeer richting Veldhoven in te kunnen garanderen? Ter 
plekke wordt de Kempenbaan 3-baans waardoor aansluiting geen probleem zou 
moeten zijn.

Reactie gemeente op zienswijze
Deze zienswijze heeft betrekking op de een derde afrit in Veldhoven en niet op het 
ontwerp van Kempenbaan West en de aansluiting op de A67.

Conclusie en vervolg
Omdat deze zienswijze geen betrekking heeft op het ontwerp van Kempenbaan west 
en de aansluiting op de A67 wordt de beantwoording op separate wijze afgehandeld 
door de programmamanager van het bereikbaarheidspakket De Run. De 
programmamanager verzorgt de beantwoording van de vragen binnen één week na 
vaststelling van deze nota van zienswijzen.

3.22 Reclamant 22

a. Het betreft mijn zienswijze locatie rotonde Knegselseweg/Oeienbosdijk/Zilverbaan. 
Momenteel staat deze vrijwel volledig in een (nog te kappen) deel van het 
Oeienbos gepland. Volgens mijn inzicht zou deze beter(in ieder geval een groot 
deel) op het driehoekige punt/grasveld tussen de
Oeienbosdijk/Knegselseweg/Maisveld gepositioneerd kunnen worden. Daarmee 
blijft een deel van het bos gespaard en misschien helpt dit ook in de discussie bij 
de PAS-wetgeving. Ik heb nooit de logica ingezien waarom de rotonde nu precies 
in het midden van het bos moet komen, terwijl er genoeg grasveld beschikbaar is, 
dat bovendien al in eigendom van de Gemeente Veldhoven is!

De herlocatie van de rotonde naar dit grasveld zal snel in het plan doorgevoerd 
moeten worden aangezien er zeer binnenkort gestart wordt met het tweede deel 
van het kappen van de bomen. Dit zou echt een betere oplossing zijn omdat dit 
een kans is de ecologische impact te verminderen!.

Reactie gemeente op zienswijze
Het bestemmingsplan waarin de rotonde gesitueerd is, is onherroepelijk. Hiermee ligt 
de positie van de rotonde vast. Bij het opstellen van het bestemmingsplan is voor de 
huidige locatie van de rotonde gekozen, omdat deze het beste aansluit uit het huidige 
wegennet en de toekomstige wegenstructuur.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.

3.23 Reclamant 23
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a. In het gedetailleerde plan van de Kempenbaan West waren op de tekeningen een 
aantal groen plaatsen in getekend. Ik heb begrepen dat hieronder een wateropslag 
onder komt. Ook bij het viaduct over snelweg is groen ingetekend.

Kan de gemeente deze locaties verrijken door deze te beplanten/zaaien met 
vlinder en bij vriendelijke inheemse planten en planten die bekend staan als 
stikstof binders in plaats van met saai gras? Dit is goed voor de algemene 
biodiversiteit. Bij bomen zou eventueel een vogelhuisje geplaatst kunnen worden. 
Ik denk dat de fabricatie hiervan wel te regelen is met Severinus dagbesteding of 
leerlingen van het Sondervick college.

Bijgevoegd is informatie van de vlinderstichting. In de brochure staan ook 
adressen van leveranciers van inheemse zaden.

Voor stikstof binders (ook wel groengemesters genoemd) is informatie te vinden 
op bijvoorbeeld: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/bemesting-met- 
klaver/

Bemesting is niet meer nodig. De stikstof bindende planten halen stikstof van 
bijvoorbeeld het verkeer uit de lucht en 'delen' dat met de ander planten waardoor 
ze de functie van (kunst)mest vervullen. Kunnen we genieten van de bloemen en 
wordt uitstoot van auto's een beetje uit de lucht gezuiverd.

Voorbeelden groenbemesters

» Lupinus angustifolius, Blauwe lupine is een snelgroeiende eenjarige 
vlinderbloemige, vooral toegepast als groenbemester en bodemverbeteraar. 
Bitterstofvrij, daarom ook geschikt als veevoer.

» Fagopyrum esculentum, Boekweit is een snelgroeiende en uitstekende bijenplant 
van ruim 100 cm. hoog.

» Sinapis alba, Gele mosterd is een snelgroeiende eenjarige plant van ruim 1 
meter hoog, zeer geschikt als groenbemester.

» Trifolium incarnatum, Incarnaatklaver is een zachte en behaarde klaver met 4 
cm lange, donkerrode bloempluimen.

» Phacelia tanacetifolia, Phacelia is een mooie eenjarige bijenplant, goede 
groenbemester.

» Ornithopus sativus, Serradelle is een eenjarige vlinderbloemige, kruipende plant, 
zeer geschikt voor groenbemesting op de wat lichtere gronden. Bloeit langdurig.

» Secale cereale, Winterrogge kan als groenbemester nog laat (aug-okt) gezaaid 
worden. Het gewas is niet vorstgevoelig, geeft een snelle en goede 
grondbedekking en heeft eengoede doorworteling.

Dit is misschien ook een idee voor andere groenstroken langs wegen;

Reactie gemeente op zienswijze
Bijna alle bermen worden ingezaaid met verschillende bloemenmengsels die 
afgestemd zijn op de situatie ter plaatse. Een aantal van deze mengsels hebben een 
stikstofbindende component. De bloemenmengsels worden mede aangelegd om de 
biodiversiteit te stimuleren.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.
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3.24 Reclamant 24

a. Bocht rechtsaf vanaf A67 de Locht op is voor transport te krap.

Bocht vanaf de Locht N69 op rechtsaf is voor transport te krap.

b. Gaarne lichtmasten plaatsen ter hoogte van laatste 2 inritten.

c. Inrit perceel kadastraal bekend met nummer C4656 staat niet op de tekening, 
perceel is zo niet bereikbaar.

Reactie gemeente op zienswijze
a. Er wordt een afspraak gepland om deze zienswijze te bespreken.
b. De lichtmasten zijn in het ontwerp opgenomen.
c. Er wordt een afspraak gepland om deze zienswijze te bespreken.

Conclusie en vervolg
Gemeente gaat met de reclamant in gesprek om zienswijze a. en c. te bespreken. De 
lichtmasten zijn opgenomen in het ontwerp zoals is afgestemd met de reclamant.

3.25 Reclamant 25

a. In het huidige plan is er straatverlichting door middel van LED lantaarns gepland 
langs het traject aan de achterzijden van o.a. Locht 85, Locht 85a en Locht 87. 
Deze lantaarns zijn typisch hoger dan de huidige lantaarns en hebben een fellere 
lamp. Voor ons en vele andere bewoners betekent dit dat als het donker is, er 
altijd een of meerdere van deze felle spots zichtbaar zullen zijn als men vanuit de 
woning naar achteren kijkt. Omdat de led verlichting veel beter gericht is en 
minder strooilicht oplevert, is er wellicht een eenvoudige oplossing mogelijk die het 
zicht op de lamp voor de bewoners afschermt.

Hiermee hebben wij de volgende vragen:

Is dit iets wat reeds is meegenomen in de overweging/ keuze voor de 
straatlantaarns?

Mocht dat niet reeds het geval zijn, is het dan mogelijk in contact te komen met de 
verantwoordelijke persoon of instantie om te kijken of er een passende oplossing 
mogelijk is?.

Reactie gemeente op zienswijze
De locatie van de straatverlichting zijn zo veel mogelijk afgestemd op de huizen in de 
omgeving. De lichtbronnen zijn daarnaast onder een hoek geplaatst. Op deze manier 
proberen we de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.

3.26 Reclamant 26

Op basis van het RMG2012, Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (onderdeel van 
de Wet Geluidhinder) dient rekening te worden gehouden met een extra belasting 
ten gevolge van optrekkend en afremmend verkeer in de omgeving van o.a. 
verkeerslichten. In het akoestisch onderzoek dat ten grondslag ligt aan het
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ontwerp Kempenbaan- West zien wij hier echter niets van terug en een deel van 
de maatregelen (geluidsarm asfalt) helpt hier o.i. niet. Hiermee hebben wij de 
volgende vragen:

a. Was het voorgestelde verkeersplan, inclusief verkeerslichten, reeds bekend ten 
tijde van het akoestisch onderzoek?

b. Is er in het akoestisch onderzoek rekening gehouden met het huidig voorgestelde 
verkeersplan?

c. Kunt u aangeven welke correcties en toeslagen er zijn toegepast, o.a. conform 
paragraaf 1.6 en 7.2 (optrekcorrectie), 2.5 (optrektoeslag) en van de RMG 2012?

d. Indien het huidige verkeersplan niet is meegenomen in het rapport, had dat dan 
conform de regelgeving wel gemoeten om tot een correcte beoordeling en 
doeltreffende set maatregelen te komen?

Reactie gemeente op zienswijze
Deze zienswijzen zijn niet gericht op het ontwerp an sich. Het ontwerp is een 
uitwerking van hetgeen in het akoestisch onderzoek wat behoort bij het 
onherroepelijke bestemmingsplan 'Kempenbaan-West' is vastgelegd. Voor meer 
informatie verwijzen wij naar het akoestisch onderzoek van Antea, dat onderdeel 
uitmaakt van het bestemmingplan Kempenbaan West. Dit onderzoek is te vinden via 
onderstaande link:
https://www.ruimteliikeplannen.nl/documents/NL.IMRQ.0861.BP00031-
0403/b NL.IMRO.0861.BP00031-0403 tb8.pdf

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 
ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.

3.27 Reclamant 27

In het huidige plan zijn er steenkorven gepland langs het traject aan de 
achterzijden van o.a. Locht 85, Locht 85a en Locht 87. Omdat het peil in de tuinen 
lokaal lager ligt dan de weg, hebben wij de volgende vragen:

a. Hoe ziet de afwerking van de steenkorven eruit aan de achterzijde, dus aan de 
kant van de bewoners. En dan met name het deel dat eventueel onder het peil van 
de Kempenbaan ligt.

Mocht het niet reeds het geval, is het dan mogelijk de steenkorven aan de 
achterzijde door te trekken tot op het niveau van de tuinen terplekke?

Reactie gemeente op zienswijze
De aannemer doet een vooropname van de tuinen waar een geluidsscherm komt. Zij 
maken met u afspraken over de afwerking van het geluidsscherm aan de zijde van uw 
tuin.

Conclusie en vervolg
De aannemer neemt met u contact op om bovengenoemde af te stemmen.

3.28 Reclamant 28
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a. Nakomen afspraken over maximum snelheid 50 km/u

De hier beschreven zienswijze pleit voor het nakomen van gemaakte afspraken 
over de maximaal toegestane snelheid van 50 km/h en het proces rondom 
verhoging naar 70 km/h. In het gepresenteerde Concept Definitief ontwerpplan 
Kempenbaan West en Aansluiting A67 wordt een maximumsnelheid op de 
Kempenbaan-West aangehouden van 70 km/u. Dit is niet conform de motie die 
door de gemeenteraad is vastgesteld op 17 maart 2015. Dhr. Marco Loos 
(Projectmanager, Afdeling Regie en ontwikkeling Gemeente Veldhoven) was zo 
vriendelijk deze motie te verifiëren. Om zijn exacte bewoordingen te gebruiken:

"Voor de zorgvuldigheid van de in gebruik name van de gerevitaliseerde 
Kempenbaan zal de gemeente, dan ook conform de motie, moeten aantonen dat 
de verkeersintensiteiten en geluidsbelasting conform het rapport van Antea 
optreedt alvorens de snelheid definitief van 50 km/h naar 70 km/h verhoogd kan 
worden. Concreet betekent dit dat de gemeente t.z.t een verkeersbesluitzal nemen 
van 50 km/h naar 70 km/h en vervolgens door monitoring zal moeten aantonen 
dat deze snelheidsverhoging acceptabel is qua verkeersintensiteit en 
geluidsbelasting. In de considerans (overwegingen) van het verkeersbesluitzal de 
motie worden verwerkt."

Concreet bevat onze zienswijze de volgende punten cq. voorstellen:

Zienswijze 1.

De maximumsnelheid op Kempenbaan West wordt in het Concept Definitief 
ontwerpplan Kempenbaan West en Aansluiting A67 aangepast naar 50 km/u. Zoals 
beschreven in de motie die door de gemeenteraad is vastgesteld op 17 maart 
2015, is de huidige en voorlopige maximum snelheid 50 km/u; dit is daarmee ook 
de maximumsnelheid die verwerkt dient te worden in het ontwerpplan.

Zienswijze 2.

De maximumsnelheid op Kempenbaan West blijft 50 km/u en wordt niet (noch 
voorlopig noch definitief) verhoogd totdat aan een aantal criteria is voldaan, te 
weten:

a. Aansluiting/aantakking van A67/N69 is definitief gerealiseerd.

b. Gemeente moet, middels verkeersintensiteitsmetingen, aantonen dat 
het Antea-verkeersmodel klopt. Dit verkeersmodel is gebaseerd op de 
veronderstelling dat verkeer ge(de)motiveerd wordt bepaalde routes te 
nemen waarbij de toegestane maximumsnelheid een belangrijke factor 
is. De veronderstelling is hiermee dat verkeer zich ook daadwerkelijk 
houdt aan deze maximum snelheid. Wij denken dat, gezien het type 
weg (2x2 baans), de werkelijke gereden snelheid hoger is dan de 
maximaal toegestane maximumsnelheid. Wij stellen voor dat de 
verificatie van het verkeersmodel gedaan wordt met werkelijke 
verkeersintensiteitsmetingen én met werkelijk gemeten 
verkeerssnelheden.

c. Door monitoring zal moeten worden aangetoond dat een eventueel 
voorgenomen snelheidsverhoging acceptabel is qua verkeersintensiteit 
en geluidsbelasting.

d. Pas daarna kan de gemeente een verkeersbesluit voorstellen om de 
snelheid eventueel te verhogen naar 70 km/u. Tegen dit besluit staat 
conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar en beroep 
open.
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b. Fietsenstalling voor busreizigers

De hier beschreven zienswijze pleit voor het inplannen en implementeren van een 
fietsenstalling bij de bushaltes bij de Heerseweg (aan beide zijden van de 
Kempenbaan).

* In het gepresenteerde Concept Definitief ontwerpplan Kempenbaan West en 
Aansluiting A67 is geen adequate fietsenstalling bij de bushalte Heerseweg ten 
behoeve van busreizigers gepland.

* De momenteel aanwezige fietsenstalling bij halte Heerseweg wordt veelvuldig 
gebruikt. Als deze fietsenstalling niet wordt gerealiseerd in het toekomstige plan 
dan zullen busreizigers hun fiets niet ordentelijk en veilig kunnen stallen.

* Het is zeer waarschijnlijk dat busreizigers hun fiets tegen de geluidwal zullen 
zetten waarmee een rommelige en verkeeronveilige situatie zal ontstaan.

Wij pleiten er voor dat het ontwerpplan wordt voorzien van adequate 
fietsenstalling(en) ten behoeve van busreizigers.

c. Implementatie geluidsschermen

De hier beschreven zienswijze pleit voor het implementeren van de 
geluidsschermen met als kern een stalen damwand (zoals beschreven in het 
oorspronkelijk ontwerp in 2014).

» In het oorspronkelijke ontwerp 2014 van de geluidsschermen langs de
Kempenbaan West is sprake van een kern gevorm door een stalen damwand, 
die tot doel heeft een optimale geluidsisolatie te garanderen in combinatie met 
de geplande schanskorven. In het nieuwe ontwerp dat nu ter inzage ligt wordt 
de kern gevormd door textielzakken met zandcement in plaats van zo'n stalen 
damwand, naar verluid omdat dit qua materiaal goedkoper zou zijn en/of de 
bodemgesteldheid hiertoe geen aanleiding geeft. Dit vormt echter praktisch 
gezien geen deugdelijk alternatief en is in de totale uitvoering mogelijk zelfs 
aanzienlijk duurder: o Een stalen damwand als ononderbroken, geluidsdichte 
en massieve kern in een schanskorven geluidsscherm is geluidswerend 
effectief. Een belangrijke reden daarvoor (naast diens massa) is dat elk 
damwanddeel op eenvoudige wijze goed aansluitend (overlappend) tegen de 
naastgelegen damwandendelen kan worden geplaats, waardoor de gehele 
damwand direct stevig en akoestisch gesloten is. Plaatsing van een dergelijke 
damwandkern kan machinaal gebeuren, waarna de schanskorven aan beide 
zijden van de kern door de inherente stevigheid van de damwand machinaal 
gevuld kunnen worden. Dit is behoorlijk arbeidsefficiënt;

» Textielzakken met zandcement als kern kunnen vanuit hun vergelijkbare massa 
weliswaar theoretisch worden gezien als prima alternatief voor een 
geluidsdichte kern, maar omdat deze textielzakken één voor één handmatig 
moeten worden gestapeld zal dit in de praktijk alleen een akoestisch gesloten 
geheel vormen indien die stapeling perfect wordt uitgevoerd, zodat er geen 
enkele opening tussen de textielzakken ontstaan. Doordat de textielzakken met 
zandcement pas enige tijd na plaatsing (bv. onder invloed van regen) volledig 
uitharden, vormen ze geen direct stevige massa die bestand is tegen machinale 
vulling van de schanskorven. Dit betekent dat deze schanskorven ook 
handmatig en zeer voorzichtig gevuld moeten worden om de kern van 
textielzakken met zandcement niet te beschadigen, waardoor er (ook bij 
perfecte stapeling van de zakken) alsnog onbedoelde openingen in zouden 
kunnen ontstaan. Dit is alles zeer arbeidsintensief en dus ook erg kostbaar. Het 
achteraf repareren van (de mogelijk vele) openingen in de kern van 
textielzakken is eveneens een arbeidsintensieve klus met onzekere afloop. Wij
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pleitten er daarom voor - zowel vanuit geiuidswerende kwaliteit als vanuit 
totale kostenoverwegingen - om de geluidsschermen uit te voeren met als kern 
een stalen damwand in plaats van de voorgestelde textielzakken met 
zandcement

d. Voorkomen rattenplaag t.g.v. bouwwerkzaamheden

De hier beschreven zienswijze pleit voor het nemen en uitvoeren van preventieve 
en correctieve maatregelen ter voorkoming van een rattenplaag in de woonwijk 
grenzend aan de Kempenbaan als gevolg van de voorgenomen 
bouwwerkzaamheden.

» Er zijn aanwijzingen dat er zich grote aantallen ratten bevinden in het talud dat 
nu de afscheiding vormt tussen (delen van) de Kempenbaan West en de 
achterliggende woonwijken.

» Zodra dit talud (deels) wordt afgegraven ten behoeve van de voorgenomen 
bouwwerkzaamheden wordt het habitat van deze ratten verstoord;

» Daardoor is er een grote kans dat de ratten de woonwijk in zullen trekken

o Dit is recentelijk ook gebeurd tijdens de sloop van de kippenstallen van 
Van Hulst tussen de Heiberg en de Kempenbaan West, waarbij de buurt 
(Kleine Dreef, de Dreef en tussenliggende straten) werd 'overspoeld' 
door ratten;

o Om hieraan een halt te roepen moest professionele ongedierte 
bestrijding worden ingeschakeld in een gezamenlijk initiatief van de 
buurtbewoners.

We pleiten er voor om dit probleem vooraf goed in kaart te brengen en effectieve 
maatregelen te treffen om de overlast door ratten in de woonwijken te 
minimaliseren. Concreet verzoeken we de gemeente er voor zorg te dragen:

» dat middels preventieve rattenbestrijding de rattenpopulatie omlaag wordt 
gebracht voorafgaand aan de eerste graafwerkzaamheden;

» dat tijdens en na de graafwerkzaamheden de buurtbewoners actief worden 
benaderd en gesteund in de bestrijding van de overgebleven ratten in de wijk.

Reactie gemeente op zienswijze
a. Ten aanzien van deze zienswijze wordt uitvoering gegeven aan de motie 'Snelheid 

Kempenbaan-West' van 17 maart 2015. Er worden geluidsmaatregelen getroffen 
op verschillende locaties. Het gaat om het toepassen van geluidsarm asfalt en 
aanbrengen van geluidsschermen. Van toepassing is de regelgeving in het kader 
van de Wet Geluidhinder. In bijlage 8 van het bestemmingsplan Kempenbaan 
West zijn geluidsmaatregelen opgenomen. Deze maatregelen zijn tot stand 
gekomen op basis van geluidberekeningen gebaseerd op de verkeersprognoses als 
de aansluiting op de A67 is gerealiseerd. Met het onherroepelijk zijn van het 
bestemmingsplan, zijn ook deze geluidsmaatregelen onherroepelijk. In de 
ontwerptekeningen zijn locaties van de geluidsschermen aangegeven. 
Rijkswaterstaat is momenteel bezig met een herbereking van de geluidbelasting 
langs de A67. Mogelijk dat Rijkswaterstaat nog met aanpassingen komt. 
Vooralsnog zijn deze niet voorzien. Dit gaat buiten de bevoegdheden van de 
gemeente Veldhoven om.
Door het raadsbesluit zal de gemeente de nulsituatie in kaart moeten brengen 
alvorens de snelheid verhoogd wordt naar 70 km/h. Dit betekent concreet dat we 
de weg wordt ingericht als een 70 km/h weg en dat deze ook zo in gebruik wordt 
genomen. Na een half jaar tot een jaar zal vervolgens het onderzoek van de 
nulsituatie worden herhaald om te bezien of de situatie voldoet aan de gestelde
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eisen zoals deze verwoord zijn in het akoestisch onderzoek wat bij het 
bestemmingsplan hoort.

b. Er wordt gezocht naar ruimte om de fietsen te kunnen stallen.
c. Er wordt uitgegaan van het akoestisch rapport dat is opgenomen in onherroepelijk 

bestemmingsplan 'Kempenbaan-West'. Voor meer informatie verwijzen wij naar 
het akoestisch onderzoek van Antea, dat onderdeel uitmaakt van het 
bestemmingplan Kempenbaan West. Dit onderzoek is te vinden via onderstaande 
link: https://www.ruimteliikeplannen.nl/documents/NL.IMRQ.0861.BP00031-
0403/b NL.IMRO.0861.BP00031-0403 tb8.pdf.
De aannemer geeft het geluidsscherm vorm en toont aan de gemeente aan dat 
deze voldoet aan het akoestisch onderzoek.

d. Gemeente is verantewoordenlijk voor het openbaar gebied. De gemeente vraagt 
aandacht bij de aannemer voor de overlastsituatie die kan ontstaan bij het 
herinrichten van het openbaar gebied. De aannemer zal moeten inventariseren 
welke mogelijke risico's en oplossingen er zijn.

Conclusie en vervolg
a. Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 

ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.
b. Na onderzoek naar een geschikte locatie wordt een fietsenstalling gerealiseerd met 

minimaal het huidige aantal fietsklemmen, namelijk 48.
c. Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief 

ontwerp ten aanzien van deze zienswijze.
d. In het werkplan van de aannemer wordt benoemd hoe zij voorkomen dat er 

overlast is van de rattenplaag.

3.29 Reclamant 29

De hier beschreven 2-tal zienswijzen pleiten voor het handhaven van de huidige 
maximaal toegestane snelheid van 50 km/h op de Kempenbaan West.

a. 50 km/u met verkeersdoorstroming als doel

"Kruispunten zijn over het algemeen maatgevend voor de doorstroming, niet de 
wegvakken"; aldus Verkeerstoets bestemmingsplan Kempenbaan West (revisie 4). 
Op de N69 ten zuiden van Locht is sprake van een hoge I/C verhouding (I/C = 
Intensiteit Z Capaciteit) met kans op congestie en op de A67 en De Run 6800. 
Gezien de hoge I/C verhouding is structureel sprake van congestie in de spits.

Deze constatering benadrukt dat verhoging van de maximumsnelheid op de 
rijvakken niet maatgevend zal zijn voor de doorstroming. Wij denken (samen met 
de verkeersdeskundigen van Antea, volgens Verkeerstoets bestemmingsplan 
Kempenbaan West - revisie 4) een maximum snelheid van 50 km/u het algehele 
doel van de revisie van Kempenbaan West (te weten: verbetering van de 
verkeersdoorstroming op en rondom Kempenbaan) geenszins zal hinderen.
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Wij pleitten daarom voor een maximumsnelheid van 50 km/u. 

b. Reduceren van stikstof emissie

Gezien de huidige stikstofcrisis met de door stikstofcommissie Remkens 
bijbehorende voorgestelde noodmaatregelen, is het hanteren van een 
maximumsnelheid van 50 km/u op Kempenbaan West haast vanzelfsprekend. Dit 
staat los van de reeds getroffen maatregelen om milieuvergunningen te verkrijgen 
en de maatregelen die getroffen zijn om te voldoen aan de bijbehorende ADC- 
toets.

Wij stellen voor om een maximumsnelheid van 50 km/u te hanteren op 
Kempenbaan West om te voldoen aan de intentie van de maatregelen die door 
Commissie Remkens worden geadviseerd aan het kabinet (25 august 2019).

a. Het terugdringen van de stikstof emissie heeft voor de bewoners van 
onze planeet en daarmee ook de buurtbewoners Kempenbaan West een 
hoge prioriteit. Het is algemeen erkend dat de reductie van stikstof 
emissie noodzakelijk is om de stikstof milieu problematiek te 
verminderen.

b. Stikstofoxiden, de stoffen die vrijkomen bij verbranding van fossiele 
brandstoffen (met name diesel/vrachtverkeer is een grote boosdoener) 
zijn schadelijk voor de gezondheid van omwonenden. Volgens het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leidt het inademen 
van stikstofoxiden tot longproblemen. En bovendien vormen ammoniak 
en stikstofoxiden in de lucht samen een belangrijk component van 
fijnstof dat in onze longen doordringt. Het is aangetoond dat bewoners 
rondom drukke verkeerswegen gemiddeld 18 maanden korter leven als 
gevolg van luchtverontreinigingen. Het reduceren van de 
maximumsnelheid op de Kempenbaan West zal helpen om de emissie 
van stikstofoxiden (en fijnstof) te reduceren en daarmee wordt aan de 
gezondheid van buurtbewoners gedacht.

Reactie gemeente op zienswijze

a. Deze zienswijze is niet gericht op het ontwerp an sich. Ten aanzien van deze 
zienswijze wordt uitvoering gegeven aan de motie 'Snelheid Kempenbaan-West' 
van 17 maart 2015. Daarnaast is het ontwerp een uitwerking van hetgeen in het 
akoestisch onderzoek wat behoort bij het onherroepelijke bestemmingsplan 
Xempenbaan-West' is vastgelegd. Voor meer informatie verwijzen wij naar het 
akoestisch onderzoek van Antea, dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingplan 
Kempenbaan West. Dit onderzoek is te vinden via onderstaande link: 
https://www.ruimteliikeplannen.nl/documents/NL.IMRQ.0861.BP00031-
0403/b NL.IMRO.0861.BP00031-0403 tb8.pdf

b. Deze zienswijze is niet gericht op het ontwerp an sich. Het ontwerp is een 
uitwerking van hetgeen in het onherroepelijke bestemmingsplan Xempenbaan- 
West' is vastgelegd. Daarnaast heeft de gemeente met de ADC toets (die 
onderdeel is van het bestemmingsplan) aangetoond hoe wordt omgegaan met 
stikstofdepositie ten gevolge van de revitalisering Kempenbaan West en de 
aansluiting A67.

Conclusie en vervolg
Om bovenstaande reden worden er geen aanpassingen gedaan in het definitief
ontwerp ten aanzien van zienswijze a en b.
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	Is in de overwegingen meegenomen om de verdeling te maken van 3x afritten richting Veldhoven en 1x richting Eindhoven om zo nu en in de toekomst een goede doorstroom van verkeer richting Veldhoven in te kunnen garanderen? Ter plekke wordt de Kempenbaa...
	Reactie gemeente op zienswijze
	Conclusie en vervolg

	3.22 Reclamant 22
	a. Het betreft mijn zienswijze locatie rotonde Knegselseweg/Oeienbosdijk/Zilverbaan. Momenteel staat deze vrijwel volledig in een (nog te kappen) deel van het Oeienbos gepland. Volgens mijn inzicht zou deze beter(in ieder geval een groot deel) op het ...
	De herlocatie van de rotonde naar dit grasveld zal snel in het plan doorgevoerd moeten worden aangezien er zeer binnenkort gestart wordt met het tweede deel van het kappen van de bomen. Dit zou echt een betere oplossing zijn omdat dit een kans is de e...
	Reactie gemeente op zienswijze
	Conclusie en vervolg

	3.23 Reclamant 23
	a. In het gedetailleerde plan van de Kempenbaan West waren op de tekeningen een aantal groen plaatsen in getekend. Ik heb begrepen dat hieronder een wateropslag onder komt. Ook bij het viaduct over snelweg is groen ingetekend.
	Kan de gemeente deze locaties verrijken door deze te beplanten/zaaien met vlinder en bij vriendelijke inheemse planten en planten die bekend staan als stikstof binders in plaats van met saai gras? Dit is goed voor de algemene biodiversiteit. Bij bomen...
	Bijgevoegd is informatie van de vlinderstichting. In de brochure staan ook adressen van leveranciers van inheemse zaden.
	Voor stikstof binders (ook wel groengemesters genoemd) is informatie te vinden op bijvoorbeeld: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/bemesting-met-klaver/
	Bemesting is niet meer nodig. De stikstof bindende planten halen stikstof van bijvoorbeeld het verkeer uit de lucht en 'delen' dat met de ander planten waardoor ze de functie van (kunst)mest vervullen. Kunnen we genieten van de bloemen en wordt uitsto...
	Voorbeelden groenbemesters
	» Lupinus angustifolius, Blauwe lupine is een snelgroeiende eenjarige vlinderbloemige, vooral toegepast als groenbemester en bodemverbeteraar. Bitterstofvrij, daarom ook geschikt als veevoer.
	» Fagopyrum esculentum, Boekweit is een snelgroeiende en uitstekende bijenplant van ruim 100 cm. hoog.
	» Sinapis alba, Gele mosterd is een snelgroeiende eenjarige plant van ruim 1 meter hoog, zeer geschikt als groenbemester.
	» Trifolium incarnatum, Incarnaatklaver is een zachte en behaarde klaver met 4 cm lange, donkerrode bloempluimen.
	» Phacelia tanacetifolia, Phacelia is een mooie eenjarige bijenplant, goede groenbemester.
	» Ornithopus sativus, Serradelle is een eenjarige vlinderbloemige, kruipende plant, zeer geschikt voor groenbemesting op de wat lichtere gronden. Bloeit langdurig.
	» Secale cereale, Winterrogge kan als groenbemester nog laat (aug-okt) gezaaid worden. Het gewas is niet vorstgevoelig, geeft een snelle en goede grondbedekking en heeft eengoede doorworteling.
	Dit is misschien ook een idee voor andere groenstroken langs wegen;
	Reactie gemeente op zienswijze
	Conclusie en vervolg

	3.24 Reclamant 24
	a. Bocht rechtsaf vanaf A67 de Locht op is voor transport te krap.
	Bocht vanaf de Locht N69 op rechtsaf is voor transport te krap.
	b. Gaarne lichtmasten plaatsen ter hoogte van laatste 2 inritten.
	c. Inrit perceel kadastraal bekend met nummer C4656 staat niet op de tekening, perceel is zo niet bereikbaar.
	Reactie gemeente op zienswijze
	Conclusie en vervolg

	3.25 Reclamant 25
	a. In het huidige plan is er straatverlichting door middel van LED lantaarns gepland langs het traject aan de achterzijden van o.a. Locht 85, Locht 85a en Locht 87. Deze lantaarns zijn typisch hoger dan de huidige lantaarns en hebben een fellere lamp....
	Hiermee hebben wij de volgende vragen:
	Is dit iets wat reeds is meegenomen in de overweging/ keuze voor de straatlantaarns?
	Mocht dat niet reeds het geval zijn, is het dan mogelijk in contact te komen met de verantwoordelijke persoon of instantie om te kijken of er een passende oplossing mogelijk is?.
	Reactie gemeente op zienswijze
	Conclusie en vervolg

	3.26 Reclamant 26
	Op basis van het RMG2012, Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (onderdeel van de Wet Geluidhinder) dient rekening te worden gehouden met een extra belasting ten gevolge van optrekkend en afremmend verkeer in de omgeving van o.a. verkeerslichten. In h...
	a. Was het voorgestelde verkeersplan, inclusief verkeerslichten, reeds bekend ten tijde van het akoestisch onderzoek?
	b. Is er in het akoestisch onderzoek rekening gehouden met het huidig voorgestelde verkeersplan?
	c. Kunt u aangeven welke correcties en toeslagen er zijn toegepast, o.a. conform paragraaf 1.6 en 7.2 (optrekcorrectie), 2.5 (optrektoeslag) en van de RMG 2012?
	d. Indien het huidige verkeersplan niet is meegenomen in het rapport, had dat dan conform de regelgeving wel gemoeten om tot een correcte beoordeling en doeltreffende set maatregelen te komen?
	Reactie gemeente op zienswijze
	Conclusie en vervolg

	3.27 Reclamant 27
	In het huidige plan zijn er steenkorven gepland langs het traject aan de achterzijden van o.a. Locht 85, Locht 85a en Locht 87. Omdat het peil in de tuinen lokaal lager ligt dan de weg, hebben wij de volgende vragen:
	a. Hoe ziet de afwerking van de steenkorven eruit aan de achterzijde, dus aan de kant van de bewoners. En dan met name het deel dat eventueel onder het peil van de Kempenbaan ligt.
	Mocht het niet reeds het geval, is het dan mogelijk de steenkorven aan de achterzijde door te trekken tot op het niveau van de tuinen terplekke?
	Reactie gemeente op zienswijze
	Conclusie en vervolg

	3.28 Reclamant 28
	a. Nakomen afspraken over maximum snelheid 50 km/u
	De hier beschreven zienswijze pleit voor het nakomen van gemaakte afspraken over de maximaal toegestane snelheid van 50 km/h en het proces rondom verhoging naar 70 km/h. In het gepresenteerde Concept Definitief ontwerpplan Kempenbaan West en Aansluiti...
	"Voor de zorgvuldigheid van de in gebruik name van de gerevitaliseerde Kempenbaan zal de gemeente, dan ook conform de motie, moeten aantonen dat de verkeersintensiteiten en geluidsbelasting conform het rapport van Antea optreedt alvorens de snelheid d...
	Concreet bevat onze zienswijze de volgende punten cq. voorstellen:
	Zienswijze 1.
	De maximumsnelheid op Kempenbaan West wordt in het Concept Definitief ontwerpplan Kempenbaan West en Aansluiting A67 aangepast naar 50 km/u. Zoals beschreven in de motie die door de gemeenteraad is vastgesteld op 17 maart 2015, is de huidige en voorlo...
	Zienswijze 2.
	De maximumsnelheid op Kempenbaan West blijft 50 km/u en wordt niet (noch voorlopig noch definitief) verhoogd totdat aan een aantal criteria is voldaan, te weten:
	a. Aansluiting/aantakking van A67/N69 is definitief gerealiseerd.
	b. Gemeente moet, middels verkeersintensiteitsmetingen, aantonen dat het Antea-verkeersmodel klopt. Dit verkeersmodel is gebaseerd op de veronderstelling dat verkeer ge(de)motiveerd wordt bepaalde routes te nemen waarbij de toegestane maximumsnelheid ...
	c. Door monitoring zal moeten worden aangetoond dat een eventueel voorgenomen snelheidsverhoging acceptabel is qua verkeersintensiteit en geluidsbelasting.
	d. Pas daarna kan de gemeente een verkeersbesluit voorstellen om de snelheid eventueel te verhogen naar 70 km/u. Tegen dit besluit staat conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar en beroep open.
	b. Fietsenstalling voor busreizigers
	De hier beschreven zienswijze pleit voor het inplannen en implementeren van een fietsenstalling bij de bushaltes bij de Heerseweg (aan beide zijden van de Kempenbaan).
	* In het gepresenteerde Concept Definitief ontwerpplan Kempenbaan West en Aansluiting A67 is geen adequate fietsenstalling bij de bushalte Heerseweg ten behoeve van busreizigers gepland.
	* De momenteel aanwezige fietsenstalling bij halte Heerseweg wordt veelvuldig gebruikt. Als deze fietsenstalling niet wordt gerealiseerd in het toekomstige plan dan zullen busreizigers hun fiets niet ordentelijk en veilig kunnen stallen.
	* Het is zeer waarschijnlijk dat busreizigers hun fiets tegen de geluidwal zullen zetten waarmee een rommelige en verkeeronveilige situatie zal ontstaan.
	Wij pleiten er voor dat het ontwerpplan wordt voorzien van adequate fietsenstalling(en) ten behoeve van busreizigers.
	c. Implementatie geluidsschermen
	De hier beschreven zienswijze pleit voor het implementeren van de geluidsschermen met als kern een stalen damwand (zoals beschreven in het oorspronkelijk ontwerp in 2014).
	 In het oorspronkelijke ontwerp 2014 van de geluidsschermen langs de Kempenbaan West is sprake van een kern gevorm door een stalen damwand, die tot doel heeft een optimale geluidsisolatie te garanderen in combinatie met de geplande schanskorven. In h...
	 Textielzakken met zandcement als kern kunnen vanuit hun vergelijkbare massa weliswaar theoretisch worden gezien als prima alternatief voor een geluidsdichte kern, maar omdat deze textielzakken één voor één handmatig moeten worden gestapeld zal dit i...
	d. Voorkomen rattenplaag t.g.v. bouwwerkzaamheden
	De hier beschreven zienswijze pleit voor het nemen en uitvoeren van preventieve en correctieve maatregelen ter voorkoming van een rattenplaag in de woonwijk grenzend aan de Kempenbaan als gevolg van de voorgenomen bouwwerkzaamheden.
	 Er zijn aanwijzingen dat er zich grote aantallen ratten bevinden in het talud dat nu de afscheiding vormt tussen (delen van) de Kempenbaan West en de achterliggende woonwijken.
	 Zodra dit talud (deels) wordt afgegraven ten behoeve van de voorgenomen bouwwerkzaamheden wordt het habitat van deze ratten verstoord;
	 Daardoor is er een grote kans dat de ratten de woonwijk in zullen trekken
	o Dit is recentelijk ook gebeurd tijdens de sloop van de kippenstallen van Van Hulst tussen de Heiberg en de Kempenbaan West, waarbij de buurt (Kleine Dreef, de Dreef en tussenliggende straten) werd 'overspoeld' door ratten;
	o Om hieraan een halt te roepen moest professionele ongedierte bestrijding worden ingeschakeld in een gezamenlijk initiatief van de buurtbewoners.
	We pleiten er voor om dit probleem vooraf goed in kaart te brengen en effectieve maatregelen te treffen om de overlast door ratten in de woonwijken te minimaliseren. Concreet verzoeken we de gemeente er voor zorg te dragen:
	 dat middels preventieve rattenbestrijding de rattenpopulatie omlaag wordt gebracht voorafgaand aan de eerste graafwerkzaamheden;
	 dat tijdens en na de graafwerkzaamheden de buurtbewoners actief worden benaderd en gesteund in de bestrijding van de overgebleven ratten in de wijk.
	Reactie gemeente op zienswijze
	c. Er wordt uitgegaan van het akoestisch rapport dat is opgenomen in onherroepelijk bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’. Voor meer informatie verwijzen wij naar het akoestisch onderzoek van Antea, dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingplan Kempenbaan...
	De aannemer geeft het geluidsscherm vorm en toont aan de gemeente aan dat deze voldoet aan het akoestisch onderzoek.
	d. Gemeente is verantewoordenlijk voor het openbaar gebied. De gemeente vraagt aandacht bij de aannemer voor de overlastsituatie die kan ontstaan bij het herinrichten van het openbaar gebied. De aannemer zal moeten inventariseren welke mogelijke risic...

	Conclusie en vervolg

	3.29 Reclamant 29
	De hier beschreven 2-tal zienswijzen pleiten voor het handhaven van de huidige maximaal toegestane snelheid van 50 km/h op de Kempenbaan West.
	a. 50 km/u met verkeersdoorstroming als doel
	"Kruispunten zijn over het algemeen maatgevend voor de doorstroming, niet de wegvakken"; aldus Verkeerstoets bestemmingsplan Kempenbaan West (revisie 4). Op de N69 ten zuiden van Locht is sprake van een hoge I/C verhouding (I/C = Intensiteit Z Capacit...
	Deze constatering benadrukt dat verhoging van de maximumsnelheid op de rijvakken niet maatgevend zal zijn voor de doorstroming. Wij denken (samen met de verkeersdeskundigen van Antea, volgens Verkeerstoets bestemmingsplan Kempenbaan West - revisie 4) ...
	Wij pleitten daarom voor een maximumsnelheid van 50 km/u.
	b. Reduceren van stikstof emissie
	Gezien de huidige stikstofcrisis met de door stikstofcommissie Remkens bijbehorende voorgestelde noodmaatregelen, is het hanteren van een maximumsnelheid van 50 km/u op Kempenbaan West haast vanzelfsprekend. Dit staat los van de reeds getroffen maatre...
	Wij stellen voor om een maximumsnelheid van 50 km/u te hanteren op Kempenbaan West om te voldoen aan de intentie van de maatregelen die door Commissie Remkens worden geadviseerd aan het kabinet (25 august 2019).
	a. Het terugdringen van de stikstof emissie heeft voor de bewoners van onze planeet en daarmee ook de buurtbewoners Kempenbaan West een hoge prioriteit. Het is algemeen erkend dat de reductie van stikstof emissie noodzakelijk is om de stikstof milieu ...
	b. Stikstofoxiden, de stoffen die vrijkomen bij verbranding van fossiele brandstoffen (met name diesel/vrachtverkeer is een grote boosdoener) zijn schadelijk voor de gezondheid van omwonenden. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ...
	Reactie gemeente op zienswijze
	Conclusie en vervolg



