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Raadsbesluit 
 

volgnummer : 22.034 / 22bs00009 

datum raad : 8 februari 2022 

agendapunt : 8.01 

onderwerp : Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As 

 

 

De raad van de gemeente Veldhoven; 

 

Gezien het: 

 op 18 januari aan ons gepresenteerde Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As; 

 

overwegende dat: 

 de gemeente Veldhoven sinds vele jaren het instrument van een 

Burgerinitiatief mogelijk wil maken; 

 voor de eerste keer met dit initiatief van deze mogelijkheid gebruik wordt 

gemaakt; 

 dit Burgerinitiatief voldoet aan de door de raad daarvoor gestelde 

voorwaarden; 

 dit Burgerinitiatief tot doel heeft om de leefbaarheid in Veldhoven te 

bevorderen zonder dat de Burgemeester van Hoofflaan zal worden afgesloten; 

 de uitkomsten van dit Burgerinitiatief niet belemmerend mogen zijn voor de 

ondernemers in het CityCentrum; 

 van initiatiefnemers geen voldragen notitie mag worden verwacht, die nodig is 

voor een adequate besluitvorming in de gemeenteraad; 

 

gelet op: 

 De per 8 februari 2022 vast te stellen Omgevingsvisie Veldhoven; 

 De per 8 februari 2022 vast te stellen Kaders programma Citycentrum; 

 De toekomstige strategische mobiliteitsvisie voor Veldhoven; 

b e s l u i t : 
 

1. Het college op te dragen om initiatiefnemers met ambtelijke ondersteuning te 

faciliteren om het Burgerinitiatief Autoluwe Stedelijke As concreet te 

onderbouwen teneinde de uitwerking nog dit jaar in een voldragen adviesnota  

en concept-raadsbesluit aan de raad voor te leggen; 

2. Het voorstel daarbij aan te laten sluiten bij de genoemde beleidskaders; 

3. Een vervolg op dit Burgerinitiatief onderdeel te laten zijn van de voor 

genoemde beleidskaders voorziene (burger-) participatieprocedures; 

4. Voor de ambtelijke ondersteuning een budget van € 5.000 ter beschikking te 

stellen en dit budget ten laste te brengen van het begrotingsoverschot. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 

vergadering van 8 februari 2022 

 

 

 

 

mr. G.M.W.M. Wasser  M.J.A. Delhez 

griffier  voorzitter 
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