
Raad (besluitvormend)
Agenda

Datum
Aanvang
Locatie
Griffier

12-06-2017
19:30
Raadzaal
mr. G.M.W.M. Wasser 
drs. J.M.L.N MikkersVoorzitter

De vergadering van 30 mei jl. wordt hervat.

Deze agenda dient als besluitenlijst. De stukken van deze vergadering zijn besproken in de oordeelsvormende 
raadsvergadering op respectievelijk 9 of 16 mei 2017.

Afwezig:

- Marianne Klaassen, fractie Klaassen

- Peter Wisgerhof, CDA

Bijlagen:

Printversie conceptagenda 12 juni-17

Notulen RA 12-06-2017_Besluit

Resultaten RA 
30-05-17_12-06-17_Besluit

Raadsnieuws 14 juni 2017

18. Heropening

De openbare besluitvormende raadsvergadering van 30 mei jl. wordt hervat.

19. Vaststellen agenda

20. Trekking stemmingsnummer

Vanwege de schorsing van de besluitvormende raadsvergadering op 30 mei jl. blijft het stemmingsnummer, 
nummer 13, ongewijzigd. Dit betekent dat de heer Peters bij eventuele stemmingen als eerste zijn stem zal 
uitbrengen.

21. Spreekrecht burgers

Het spreekrecht staat open voor voor (sterk) gewijzigde en geagendeerde (raads-)voorstellen. U kunt zich uiterlijk 
48 uur voor de aanvang van de vergadering aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht via 
Griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.



RA 12 juni 2017 - spreekrecht

BESPREEKSTUKKEN

22. De coalitiewijziging

Op 23 mei 2017 maakten GBV en D66 bekend per direct hun politieke samenwerking met VSA stop te zetten, en 
een nieuwe coalitie met de VVD te vormen.

Dientengevolge werd besloten de raadsagenda van de besluitvormende raadsvergadering van 30 mei te wijzigen 
en diverse onderwerpen te verplaatsen naar deze extra raadsavond op 12 juni.

Op verzoek van VSA is het onderwerp "De coalitiewijziging" als agendapunt aan deze raadsvergadering 
toegevoegd.

17-wk21 Persbericht - Coalitie in gemeenteraad Veldhoven wijzigt per direct
17-wk22 Persverklaring GBV, VVD en D66 betreffende coalitiebreuk en vorming nieuwe coalitie

Schorsing
23. 17.081 Benoeming wethouder de heer A.G.C.M. (Ad) van den Oever (VVD)

17081 Benoeming wethouder de heer A.G.C.M. (Ad) van den Oever, besluit

24a. 17.082 Onderzoek geloofsbrieven en toelating tot de raad van de heer mr. J.P.G.M. Kaspers (VVD)

17082 Onderzoek geloofsbrieven toelating raad J.P.G.M. Kaspers, besluit 

24b. Beëdiging raadslid de heer mr. J.P.G.M. Kaspers (VVD)

25. Verbouwing bibliotheek voor huisvesting muziekschool (PW)

Op 2 mei 2017 ontving de raad een brief vanuit het college over de voortgang van het aanbestedingstraject voor 
de verbouwing van de bibliotheek in het kader van huisvesting van de muziekschool. Gebleken is dat het 
financiële kader dat de raad heeft gesteld, onvoldoende is.

Vanuit het college wordt aan de gemeenteraad een richtinggevende uitspraak gevraagd inzake de bereidheid om 
het gestelde financiële kader te verruimen en in een later stadium een hoger investeringsbedrag beschikbaar te 
stellen.

02-05-2017 Brief college inzake Verbouwing bibliotheek voor huisvesting muziekschool 
De heer P. Bunnik namens Muziekschool Art4U - bijdrage spreekrecht 12 juni 2017 
De heer L. de Groot namens de Schalm en 't Oude Slot - bijdrage spreekrecht 12 juni 2017

26. 17.069 Eerste kwartaalrapportage 2017 (PW)

De raad stemt unaniem (25 stemmen) voor dit besluit.

17069 Eerste kwartaalrapportage 2017, voorste^def
17070 Eerste kwartaalrapportage 2017, beslui^def 
17069 Eerste kwartaalrapportage 2017, bijlage_def 
2017-06-12 (aanvullende) technische vragen CDA 
2017-06-12 Technische vragen VSA



Tweede termijn

27. 17.043 Concept mobiliteitsambitie en procesvoorstel samenspraak Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
(GVVP) (HvdL)

De raad stemt unaniem (25 stemmen) voor dit besluit.

17043 Mobiliteitsambitie en procesvoorstel samenspraak GVVP, voorste^def
17044 Mobiliteitsambitie en procesvoorstel samenspraak GVVP, beslui^def 
17043 Evaluatie Veldhoven GVVP, bijlage
17043 Mobiliteitsambitie Veldhoven GVVP, bijlage_def 
17043 Procesvoorstel samenspraak GVVP, bijlage 
17043 Verkeerscirculatieplan (VCP) Veldhoven 2007, bijlage 
17043 Wegcategorisering Veldhoven, bijlage 
2017-05-09^6 Technische vragen raad
A_GBV_CDA_D66_PvdA_SV_AP27 Vaststellen concept mobiliteitsambitie GVVP AANGENOMEN 
ASVAP27 Mobiliteitsambitie en procesvoorstel samenspraak GVVPVERWORPEN

Tweede termijn

28. 17.037 Kredietaanvraag tijdelijke huisvestingslocaties (HvdL)

De raad stemt unaniem (25 stemmen) voor dit besluit.

17037 Beschikbaar stellen krediet voor tijdelijke huisvestingslocaties, voorsteLdef
17038 Beschikbaar stellen krediet voor tijdelijke huisvestingslocaties, beslui^def 
2017-05-09^6 Technische vragen VVD
M CDA PvdA SVAP28 Kredietaanvraag tijdelijke huisvestingslocaties VERWORPEN 

Tweede termijn

29. 17.049 Beschikbaar stellen middelen voor kiosk met toiletvoorziening bij kinderboerderij de Hazewinkel (HvdL)

De raad stemt met 13 stemmen (GBV 6, VVD 4 en D66 3) voor dit besluit. De fracties VSA (6), CDA (3), PvdA (1) 
en Samenwerkend Veldhoven (1) stemmen tegen dit besluit.

17049 Beschikbaar stellen krediet kiosk bij kinderboerderij, voorstel
17050 Beschikbaar stellen krediet kiosk bij kinderboerderij, besluit
17049 Beschikbaar stellen krediet kiosk bij kinderboerderij, bijlage 1 situatietekening
2017-05-09 16 PvdA AP18 Beschikbaar stellen middelen voor kiosk bij Kinderboerderij Hazewinkel -
Bewonersbrief
2017-05-09^6 Technische vragen PvdA



Technische vragen Samenwerkend Veldhoven - Beschikbaar stellen middelen voor kiosk bij Kinderboerderij 
Hazewinkel

Tweede termijn 
Schorsing

30. Sluiting



Leden van de gemeenteraad en steunfractieleden

datum
behandeld door 
afdeling 
telefoon 
onderwerp

29 mei 2017 
Silvana Verbruggen 
Griffie
040-25.84.159
raadsavond

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de openbare raadsvergadering (besluitvormend). 
De raadsavond vindt plaats op maandag 12 juni aanstaande, aanvang 19.30 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis.

De voorlopige agenda voor deze vergadering treft u hierbij aan. Achter de bespreekpunten treft 
u de initialen aan van de verantwoordelijke portefeuillehouder(s).

Met vriendelijke groet,

DE VOORZITTER 
De heer J.M.L.N. Mikkers



AGENDA

Maandag 12 juni 2017 - Besluitvorming

18. Heropening

19. Vaststellen agenda

20. Trekking stemmingsnummer

21. Spreekrecht burgers
Het spreekrecht staat open op geagendeerde (raads-)voorstellen. U kunt zich 
aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht via e-mail Griffie@veldhoven.nl 
of telefoonnummer 14 040. Als inspreker hebt u maximaal vijf minuten de tijd om de 
raadsleden te informeren.

22. Coalitiewijziging

23. 17.081 Benoeming wethouder de heer A.G.C.M. van den Oever (VVD)

24a. 17.082 Onderzoek geloofsbrieven en toelichting tot de raad van de heer 
mr. J.P.G.M. Kaspers (VVD)

24b. Beëdiging raadslid de heer mr. J.P.G.M. Kaspers (VVD)

25. Verbouwing bibliotheek voor huisvesting muziekschool (PW)
Op 2 mei 2017 ontving de raad een brief vanuit het college over de voortgang van het 
aanbestedingstraject voor de verbouwing van de bibliotheek in het kader van 
huisvesting van de muziekschool. Gebleken is dat het financiële kader dat de raad heeft 
gesteld, onvoldoende is.
Vanuit het college wordt aan de gemeenteraad een richtinggevende uitspraak gevraagd 
inzake de bereidheid om het gestelde financiële kader te verruimen en in een later 
stadium een hoger investeringsbedrag beschikbaar te stellen.

26. 17.069 Eerste kwartaalrapportage 2017 (PW)
Met de kwartaalrapportage informeert het college de raad op programmaniveau over de 
afwijkingen die zich in het eerste kwartaal van 2017 hebben voorgedaan vergeleken 
met de begroting. Hierbij wordt inzicht gegeven in hoe met afwijkingen (financieel en 
beleidsmatig) wordt omgegaan en wordt een oplossing en/of bijsturing voorgesteld. De 
eerste kwartaalrapportage geeft een positieve financiële bijstelling voor 2017. Hierdoor 
wordt het begrotingssaldo 2017 positief.

27. 17.043 Concept mobiliteitsambitie en procesvoorstel samenspraak 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (HvdL)
In 2007 heeft de gemeenteraad het Verkeerscirculatieplan (VCP) vastgesteld. Dit 
plan geeft richting aan het verkeersbeleid in Veldhoven. Door nieuwe 
ontwikkelingen en doordat Veldhoven de afgelopen jaren sterk is veranderd door 
de uitvoering van diverse infrastructurele projecten, is het belangrijk het 
verkeersbeleid te actualiseren.
Om te komen tot een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) in 
december 2017, is het nu aan de raad om de mobiliteitsambities en het 
procesvoorstel voor het samenspraaktraject vast te stellen.

28. 17.037 Kredietaanvraag tijdelijke huisvestingslocaties (HvdL)
Om spreiding van huisvestingslocaties te realiseren besloot de raad op 10 mei 2016 om, 
naast de locaties Djept/Heerbaan en Blaarthemseweg, minimaal twee extra tijdelijke 
locaties aan te wijzen voor het huisvesten van urgenten.
Het college heeft de raad in juli 2016 over de locatiekeuze geïnformeerd. Voor het



bouw- en woonrijp maken van de locaties Djept/Heerbaan, Blaarthemseweg, Bosackers 
en Hoogackers is een krediet nodig van C 853.000.
Het doel van deze tijdelijk locaties is om de druk op de huursector te laten afnemen 
door de sociale huurwoningvoorraad aan te vullen en de taakstelling huisvesting 
statushouders 2017 te kunnen realiseren.

29. 17.049 Beschikbaar stellen middelen voor kiosk met toiletvoorziening bij 
kinderboerderij de Hazewinkel (HvdL)
De raad wordt gevraagd een investeringsbudget beschikbaar te stellen van C 80.000 
voor een niet-commerciële kiosk met toiletvoorziening bij kinderboerderij de 
Hazewinkel. Het beheer ervan wordt uitgevoerd door Severinus en Cordaad.
Deze investering dient het gebruikersgemak van bezoekers te verbeteren en tevens de 
maatschappelijke participatie vanuit het sociaal domein te vergroten.

30. Sluiting



Veldhoven
NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 12 juni 2017 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA) 
P.A.C.M. Bijnen (GBV) 
drs. A.H.D.M. Bolsius (CDA)
H.A.M. van Doren (GBV)
J.A.H.M. Engelen (VSA) 
mevr. drs. C.M.P. Gielis (VSA) 
mevr. W.M. van der Grinten (VSA) 
W.P. Groenendijk (GBV) 
mevr. I.J. Hartlief (D66)
J.J.A. Hofman (VSA)
W.M.C.J. Hornman (D66)
G.L.C. Jonkers (GBV) 
mr. J.P.G.M. Kaspers (VVD)

drs. J.M.L.N. Mikkers
mr. G.M.W.M. Wasser
mevr. M.M.J. van den Berkmortel

H.B.P. Kootkar (Samenwerkend 
Veldhoven)
A.H.J. de Kort (VVD)
ir. F.P.H. de Lepper (GBV)
mevr. drs. A.P. van Pelt-Kamphuis (D66)
W.G.M. Peters (VSA)
mevr. M.J.H. Prinsen (VVD) (tot 23.00
uur)
M.J.J.M. Prinsen (VVD) 
drs. J.G.W. Rooijakkers (PvdA) 
mevr. J.H.T. Roosen-Goudsmit (GBV) 
drs. A.P. Saris (VVD)
G.C.W.M.P. Slegers (CDA)
P. Wijnands (VSA)

voorzitter
griffier
notulist

Aanwezig: P.J.M. van de Looij (GBV), A.G.C.M. van den Oever (VVD), P.J.M. 
Wijman (D66) en mevrouw H.C.H.M. van Dongen-Lamers (GBV), wethouders

Afwezig: mevrouw M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen), P. Wisgerhof (CDA)

BESLUITVORMEND

18. HEROPENING

De voorzitter heropent de vergadering op maandag 12 juni om 19.30 uur.

19. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA

De voorzitter stelt voor om eerst de coalitiewijziging en de benoemingen te 
behandelen en daarna verder te gaan met de insprekers.

20. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Het stemmingsnummer blijft ongewijzigd, nummer 13. Dit betekent dat de heer 
Peters bij eventuele stemmingen als eerste zijn stem zal uitbrengen.

21. COALITIEWIJZIGING

Na verbijstering en gevoel van onrecht voelt de heer Hofman schaamte naar de 
inwoners van de gemeente Veldhoven, de raad en het ambtelijk apparaat. De VSA- 
fractie treft geen blaam en heeft de duale taken altijd strikt gescheiden gehouden 
zodat raadsleden zich kritisch en onafhankelijk konden opstellen ten opzichte van 
het college. Hij vindt het een vorm van chantage die niet past in duaal werken 
wanneer wethouders in een besloten overleg dreigen op te stappen als er
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Veldhoven
gesproken wordt over de muziekschool. Hij vindt het afkeurenswaardig om vanuit 
beslotenheid mensen met een kritische houding de mond te snoeren door hen 
zonder dialoog buiten spel te zetten en te informeren en zelfs de burgemeester te 
passeren. De VSA-fractie blijft vasthouden aan de eerder vastgestelde 
uitgangspunten en blijft respectvol ten opzichte van de inwoners en de raad. 
Persoonlijk is hij teleurgesteld in het gebrek aan openheid en transparantie van 
enkele coalitieleden met wie hij een vriendschappelijke en betrouwbare relatie 
dacht te hebben.

Mevrouw Gielis zegt dat de VSA-fractie - en daarmee een grote groep mensen die 
erop heeft gestemd - buiten spel is gezet doordat buiten haar medeweten om een 
nieuwe coalitie is gevormd. Bij aanvang van de coalitie is gekozen voor 
samenspraak als bestuursstijl, maar in dit geval was eerder sprake van overspel en 
bedrog. De andere fracties (GBV en D66) lijken geen oog te hebben voor de 
aangegane verplichtingen en het eigen belang voor het algemeen belang te laten 
gaan. De VSA-fractie wil met respect, eerlijkheid, openheid en ruimte voor dialoog 
omgaan met de vertegenwoordiging van de Veldhovense gemeenschap. Zonder 
dwang kan men kritisch blijven naar elkaar en toch samen optrekken en 
compromissen sluiten. De wijze waarop de wethouders een blanco cheque eisten 
voor de kiosk bij de Hazewinkel vindt zij onbehoorlijk en zij vreest dat de nieuwe 
coalitie zuur zal terugkijken op deze zaak als zij weer is teruggekeerd in de realiteit. 
De VSA-fractie zal intussen de Veldhovenaren blijven vertegenwoordigen, een 
bijdrage leveren aan de inhoud op dossiers en pleiten voor integriteit en 
samenspraak.

De heer Wiinands bedankt de mensen die zijn fractie de afgelopen jaren en met 
name de afgelopen dagen hebben gesteund. Verwijzend naar de definitie van 
integriteit noemt hij de handelwijze van de coalitie niet integer. Via de media heeft 
een openlijke uitruil plaatsgevonden waarbij aangegeven is op welke dossiers de 
koers wordt gewijzigd en wat de fracties daarvoor in de plaats krijgen. De VSA- 
fractie is steeds bereid geweest tot gesprek om tot een breed gedragen oplossing te 
komen en hij zou dan ook graag zien dat de uitspraken hierover worden 
gerectificeerd. Hij vraagt of raadsleden de mond is gesnoerd. Politiek is geen spel 
maar gaat om echte mensen, echte problemen en echt geld en daar moet serieus 
mee worden omgegaan. Samenwerking en samenspraak zijn en blijven van groot 
belang. Hij blijft staan voor integriteit en zal ook in de toekomst de dialoog aangaan 
over alle onderwerpen en alle collegevoorstellen beoordelen op de inhoud.

De heer Jonkers benadrukt dat hij het belang van Veldhoven steeds voorop heeft 
gesteld en daarbij is een coalitie met wederzijds vertrouwen essentieel. Naar 
aanleiding van flinke verschillen van inzicht op drie belangrijke dossiers is op 15 
mei een extra coalitieoverleg ingelast, waar de GBV-fractie onaangenaam werd 
verrast door de houding en de toon van de VSA-fractie richting de coalitiegenoten. 
Hij had niet het gevoel dat de wil om er samen uit te komen nog aanwezig was en 
dit gebrek aan wederzijds vertrouwen werd in de dagen daarna versterkt. Omdat 
dit niet in het belang van Veldhoven is, heeft de GBV-fractie bewust gekozen voor 
een andere weg.

De heer De Kort heeft de afgelopen drie jaar over de schouder van de bestuurder 
meegekeken, zonder mogelijkheid om zelf de richting te bepalen. Toen duidelijk 
werd dat de bestuurders niet meer allemaal dezelfde richting uit wilden rijden heeft 
de VVD-fractie besloten om niet te weg te kijken, maar verantwoordelijkheid te 
nemen, in het belang van Veldhoven. In de politiek is het geven en nemen en deze
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Veldhoven
stap geeft de WD-fractie de mogelijkheid om toch nog een aantal relevante punten 
te realiseren voor haar kiezers. Hij kijkt uit naar voortzetting van de samenwerking 
met zowel de coalitie- als de oppositieleden.

De heer Slegers heeft inmiddels alle verhalen aangehoord. Hij vindt de situatie 
beschamend, niet alleen voor Veldhoven maar ook voor de raad en de wijze waarop 
met elkaar wordt omgegaan. Ook het proces, waarbij de voorzitter van de raad niet 
eens wordt geïnformeerd, vindt hij teleurstellend. Hij dacht dat integriteit voor deze 
raad de hoogste prioriteit had, maar heeft daar nu zijn twijfels over.

Mevrouw Hartlief wijst erop dat een besluit om het vertrouwen op te zeggen niet 
lichtvaardig wordt genomen. Binnen de coalitie zijn afspraken gemaakt over 
onderwerpen en processen. Toen bij toeval werd ontdekt dat drie onderwerpen heel 
gevoelig lagen bij de VSA-fractie is tijdens een extra coalitieoverleg geprobeerd om 
tot overeenstemming te komen. De onverschillige houding van de VSA-fractie 
baarde zorgen, die de dagen daarop niet verminderden. In het weekend van 21 mei 
werd duidelijk dat het onderlinge vertrouwen te weinig basis meer kende. Het er 
niet op kunnen vertrouwen dat het coalitieprogramma leidend is en onzekerheid 
over afspraken en eerder ingenomen standpunten, waren de basis voor een 
vertrouwensbreuk met de VSA-fractie. De D66-fractie wil het coalitieprogramma 
graag ten uitvoer brengen maar daarvoor is vertrouwen en stabiliteit nodig, in het 
belang van Veldhoven.

De heer Rooijakkers is geschokt dat de grootste partij van Veldhoven wordt 
ingeruild zonder enig serieus overleg. Hij kan geen begrip opbrengen voor de 
manier waarop op dit niveau met elkaar wordt omgegaan en wat Veldhoven te 
schande maakt ten opzichte van de kiezers en de randgemeenten. Er bestaat 
verschil van inzicht op drie dossiers. Dat is politiek, een basisprincipe van 
democratie. Hij vindt het vreemd dat de VVD-fractie instemt met de realisatie van 
de muziekschool in de bibliotheek en zelfs bereid is daarvoor een blanco cheque af 
te geven. Ook kan de VVD-fractie ineens instemmen met de realisatie van een 
kiosk bij de Hazewinkel, terwijl zij in de oordeelsvormende vergadering van 16 mei 
jl. nog aangaf dat daar geen behoefte aan zou zijn. Door het terugdraaien van de 
ingeplande verhoging van de OZB wordt er meer uitgegeven en zijn er minder 
inkomsten bij een toch al zorgelijke meerjarenplanning. Het argument om 
verantwoordelijkheid te nemen voor bestuurlijke stabiliteit, accepteert hij niet. 
Politiek is geven en nemen en incasseren; intriges, overspel, vreemdgaan, macht 
en geld horen daar in ieder geval niet bij.

De heer Kootkar verwijst naar een persbericht waarin aangegeven wordt dat 
'afspraken uit het coalitieprogramma en anderszins niet worden nagekomen'. Hij 
kent het coalitieprogramma, maar vraagt zich af wat er wordt bedoeld met 
Anderszins'. Volgens het coalitieprogramma hechten partijen eraan samen te 
werken en samen op te trekken met alle partijen en hij vraagt hoe zich dat 
verhoudt tot het persbericht. Door buiten het medeweten van een coalitiepartner 
verkennende gesprekken te voeren met de VVD-fractie heeft hij de indruk dat hier 
eerder sprake is van achterkamertjespolitiek. Hij ziet het als minachting dat de raad 
- het hoogste gezagsorgaan binnen de gemeente - wordt geïnformeerd door 
kopieën van persberichten. Voorts wijst hij erop dat in het duale stelsel functies en 
verantwoordelijkheden duidelijk zijn onderscheiden. De functie van wethouder staat 
dan ook op gespannen voet met de taak van woordvoerder namens de GBV-fractie. 
De hele gang van zaken zorgt voor een enorme druk op de persoonlijke 
verhoudingen en het onderlinge vertrouwen en dit zal in ieder geval tot en met de
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Veldhoven
gemeenteraadsverkiezingen doorlopen. De nieuwe coalitie wil 'met vertrouwen aan 
de slag', maar hij vraagt waar dit vertrouwen op is gebaseerd nu zij zich zo 
achterbaks heeft getoond.
De voorzitter vindt dat deze term een grens overschrijdt en verzoekt de heer 
Kootkar deze terug te nemen.
De heer Kootkar wacht daartoe de tweede termijn af.

Tweede termijn

De heer Hofman heeft geen behoefte aan verdere debatten aangezien hij zich nu in 
een andere positie bevindt.

De heer Jonkers zegt dat iedereen een eigen kijk heeft op de gang van zaken en hij 
respecteert ieders inbreng, behalve de grove woorden van de heer Kootkar.

De heer De Kort wijst erop dat het niet juist is dat eerst de pers is ingelicht en 
daarna de burgemeester. In beide persberichten is duidelijk aangegeven dat met 
name het gebrek aan vertrouwen heeft geleid tot de coalitiebreuk. De VVD-fractie 
heeft er toen voor gekozen om niet weg te kijken maar mee te doen.
De heer Kootkar wijst erop dat de oppositie op initiatief van de VVD-fractie een 
niet-coalitieprogramma heeft opgesteld dat op onderdelen op zeer gespannen voet 
staat met het huidige coalitieprogramma en hij vraagt dan ook hoe hij daar nu in 
staat.
De heer De Kort neemt de programmabegroting als uitgangspunt. Bovendien heeft 
hij twee jaar geleden al aangegeven meer afstand te nemen van het niet- 
coalitieprogramma en meer de eigen koers te gaan varen.
In dat geval zet de heer Kootkar zijn vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de 
VVD-fractie.
Ook de heer Rooiiakkers vraagt hoe betrouwbaar en geloofwaardig de VVD-fractie 
nog is.
De heer De Kort verwijst naar het persbericht waarin staat welke punten hij heeft 
binnengehaald.
De heer Kootkar vraagt aan welke oplossing voor het Pastoor Vekemansfonds wordt 
gewerkt.
De heer De Kort zegt dat dat een collegebevoegdheid is maar de wil om tot een 
oplossing te komen, is er.
De heer Kootkar kan zich niet voorstellen dat hij niet weet aan welke oplossing er 
wordt gewerkt, aangezien de VVD-fractie dit onderwerp als ^inst' heeft binnen 
gehaald.
De heer De Kort laat dat over aan het college.

De heer Slegers vraagt de voorzitter of hij eerder dan de pers is geïnformeerd over 
de coalitiebreuk. Hij vraagt aan de coalitie waarom niet samen met de voorzitter is 
getracht om tot een oplossing te komen.

Mevrouw Hartlief zegt dat de coalitie onderling overleg heeft gehad en niet met de 
voorzitter.

De heer Rooiiakkers heeft alleen persverklaringen ter beschikking en geen nieuw 
coalitieakkoord en hij is teleurgesteld in de magere toelichting hierop.

Op verzoek van de heer Kootkar schorst de voorzitter de vergadering en heropent 
deze na vijf minuten.
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De voorzitter is na het gesprek met de heer Hofman geïnformeerd over de ontstane 
situatie en dus vóór de pers. Hij ziet voor zichzelf een zeer beperkte rol in dit 
politieke proces.

De heer Kootkar is teleurgesteld in de manier waarop de raad nader is 
geïnformeerd over het proces en het resultaat. Hoewel hij van mening blijft dat hier 
sprake is van achterkamertjespolitiek, neemt hij de term 'achterbaks' terug.

22. BENOEMING WETHOUDER DE HEER A.G.C.M. (AD) VAN DEN OEVER
(VVD) 17.081

De heer De Kort draagt de heer Van den Oever voor als wethouder. Hij heeft 
volledig vertrouwen in deze kandidaat met ruime politieke en managementervaring 
in zowel de commerciële als de publieke sector.

Mede namens mevrouw Roosen en mevrouw Van den Berg leest de heer Kootkar de 
volgende verklaring voor: "De commissie uit de raad van de gemeente Veldhoven 
in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven, ingezonden door de heer Van den 
Oever, A.G.C.M., op maandag 12 juni 2017 benoemd tot wethouder van de raad 
van de gemeente Veldhoven, rapporteert aan de gemeenteraad van de gemeente 
Veldhoven dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde 
bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de Gemeentewet gestelde 
eisen voldoet. De commissie adviseert de bovengenoemde persoon toe te laten als 
wethouder van de raad van de gemeente Veldhoven."

De voorzitter geeft een korte toelichting op het (schriftelijke) stemproces. Hij 
vraagt de heer Rooijakkers en mevrouw Van Pelt om de stembriefjes te tellen.

De heer Hofman geeft aan dat de VSA-fractie een uitstekende en breed gedragen 
kandidaat had voorgedragen om de functie en dossiers van wethouder Ramaekers 
over te nemen. Een van de dossiers waarop de coalitie is gestrand, is dat van de 
muziekschool. Met het oog daarop vindt hij de keuze voor de heer Van den Oever 
ongeloofwaardig omdat hij er steeds voor heeft gepleit het muziekonderwijs onder 
te brengen in de mfa's en geen extra financiering toe te staan. Hij wil de heer Van 
den Oever daarom een symbolisch cadeau overhandigen.

Met 16 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 4 blanco stemmen wordt de heer Van 
den Oever benoemd tot wethouder.

De voorzitter feliciteert de heer Van den Oever met zijn benoeming en de heer 
Hofman overhandigt hem een symbolisch cadeau.

De voorzitter leest de eed voor. "Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te 
worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, 
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te 
doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 
aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, 
dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en 
geweten zal vervullen."

De heer Van den Oever antwoordt: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig."
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De voorzitter overhandigt hem een bloemetje en wenst hem veel succes.

23. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN EN TOELATING TOT DE RAAD VAN DE HEER
MR. J.P.G.M. KASPERS ÍVVDÌ 17.082

Op basis van de Kieswet wordt de heer Kaspers voorgedragen om de raadszetel van 
de heer Van den Oever in te nemen.

Mede namens mevrouw Roosen en de heer Kootkar leest mevrouw Van den Berg de 
volgende verklaring voor: "De commissie uit de raad van de gemeente Veldhoven 
in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet 
gevorderde stukken, ingezonden door de heer Kaspers, J.P.G.M., op maandag 12 
juni 2017 benoemd tot lid van de raad van de gemeente Veldhoven, rapporteert de 
raad van de gemeente Veldhoven dat zij bovengenoemde bescheiden heeft 
onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de 
Gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert de bovengenoemde 
persoon toe te laten als lid van de raad van de gemeente Veldhoven."

De voorzitter leest de eed voor. "Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd 
te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel 
ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt 
te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 
aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, 
dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en 
geweten zal vervullen."

De heer Kaspers antwoordt: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig."

De voorzitter overhandigt hem een bloemetje en wenst hem veel succes.

24. SPREEKRECHT BURGERS

Er hebben zich twee insprekers gemeld.

De heer Bunnik spreekt in namens directie en bestuur van Art4U en bibliotheek 
over agendapunt 25 (Verbouwing bibliotheek voor huisvesting muziekschool). De 
uitgangspunten bij de verhuizing van de muziekschool naar het bibliotheekgebouw 
waren: behoud van het culturele aanbod en instellingen, interactiviteit, het delen 
van de lasten, het realiseren van synergievoordelen en programmatische 
afstemming. Na ruim twee jaar zijn alle betrokkenen tot de conclusie gekomen dat 
herhuisvesting niet haalbaar is binnen de gestelde kaders. Adequate huisvesting 
van de muziekschool in het bestaande bibliotheekgebouw vraagt meer ingrijpende 
voorzieningen dan aanvankelijk gedacht. Binnen het huidige budget is het niet 
mogelijk om te voldoen aan het programma van eisen. De samenwerking heeft de 
organisaties dichter bijeen gebracht en een fundament gelegd voor de verdere 
ontwikkeling van het cultuurcluster, maar daar hoort ook adequate en 
toekomstbestendige huisvesting bij zodat iedere instelling haar primaire taak 
optimaal kan uitvoeren. De organisaties willen constructief meewerken aan de 
verdere ontwikkeling van het cultuurcluster, inclusief de herhuisvestingsplannen, 
mits er voldoende financiering is.

De heer Prinsen vraagt een toelichting op de slagen die zijn gemaakt in de 
samenwerking.
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Inspreker zegt dat er afspraken zijn gemaakt over iet, financiën, marketing en 
communicatie en daarover zijn zaken samengevoegd. Ten aanzien van de 
programmering is bekeken welke activiteiten samen kunnen worden uitgevoerd.
Ook in de procesbegeleiding zijn zaken beter op elkaar afgestemd.

Mevrouw Van den Berg vraagt naar zijn standpunt ten opzichte van het huidige 
gebouw aan de Bossebaan.
Inspreker geeft de hoogste prioriteit aan het vormgeven van het cultuurcluster met 
de vier culturele instellingen en dat overstijgt de individuele, gebouwelijke wensen 
want als muziekschool gaat hij niet graag uit het gebouw.

De heer Hornman vraagt of inspreker kan aangeven waarom het financiële budget 
niet haalbaar is gebleken.
Inspreker vindt dat beter had moeten worden nagedacht en uitgerekend wat de 
samenvoeging van de muziekschool met de bibliotheek betekent voor de benodigde 
akoestische maatregelen.

De heer De Groot spreekt in namens de Schalm en museum 't Oude Slot over 
agendapunt 25 (Verbouwing bibliotheek voor huisvesting muziekschool). De 
culturele organisaties hebben sinds 2011 te maken met structurele bezuinigingen 
en steeds is getracht om naar eer en geweten tot een sluitende begroting te 
komen. De beoogde samenwerking biedt veel perspectief en de organisaties zullen 
daar hun bijdrage aan blijven leveren, maar het feit dat er geen passende oplossing 
is voor de huisvesting van de muziekschool werkt steeds meer belemmerend. Hij 
verzoekt de raad dan ook om ruimte voor een effectieve, duurzame en kwalitatief 
noodzakelijke oplossing voor het huisvestingsvraagstuk van de muziekschool en de 
bibliotheek en goede kaders te bieden voor een gezonde en duurzame exploitatie 
van de vier culturele instellingen.

25. VERBOUWING BIBLIOTHEEK VOOR HUISVESTING MUZIEKSCHOOL
(PW) 17.073

Op grond van zijn ervaring was wethouder Wiiman ervan overtuigd dat het 
mogelijk was om de gewenste bezuinigingen te realiseren binnen de door de raad 
gestelde kaders. Tot zijn grote teleurstelling bleek gaandeweg het proces dat hij 
een verkeerde inschatting had gemaakt en dat dit niet ging lukken. Hiermee heeft 
hij het proces belast en hij biedt daarvoor zijn verontschuldigingen aan. Hij vindt 
het belangrijk om de gezamenlijk gewenste doelen niet uit het oog te verliezen: 
een bestendig cultureel landschap met plaats voor alle culturele instellingen die 
integraal culturele thema's kunnen aanbieden, versterking van het centrum van 
Veldhoven en het realiseren van een structurele bezuiniging van 800.000 euro per 
jaar. Om de voortgang van het project niet verder te belasten, heeft hij in overleg 
met het college besloten om dit dossier over te dragen aan wethouder Van Dongen.

Hoewel de heer Hofman ertegen was heeft de raad in de vorige raadsperiode 
besloten om een bezuiniging van 1 miljoen euro te koppelen aan vijf instellingen en 
deze geoormerkt in de begroting op te nemen. Eind 2015 is besloten om de 
bovenverdieping van de bibliotheek te verbouwen tot muziekschool voor een 
bedrag van 1,5 miljoen euro. Na 1,5 jaar blijkt dat het bedrag ontoereikend is, de 
marktpartijen zijn opgestapt en de bezuiniging is vertraagd. Ook is er 
onduidelijkheid over de herontwikkeling van de huidige locatie van de 
muziekschool. Het college stelt voor om de financiële kaders aan te passen, maar 
eigenlijk zou het raadsbesluit van december 2015 moeten worden heroverwogen en
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zouden de inhoudelijke kaders zodanig moeten worden opgerekt dat daarbinnen 
alternatieven kunnen worden onderzocht die de kosten kunnen drukken. In dat 
kader herinnert hij aan de brief ten aanzien van slimme verbindingen gekoppeld 
aan maatschappelijke voorzieningen. Hij vindt het belangrijk dat de 
bezuinigingsopdracht volgens afspraak wordt gerealiseerd en hij verwacht daarom 
van het college nog vóór het zomerreces een nieuw voorstel, zodat dit kan worden 
meegenomen in de komende begroting. Dit degelijk onderbouwd raadsvoorstel 
moet de investering, dekking, tijdspad en mogelijke alternatieven bevatten, zonder 
nieuwe druk op de exploitatie en zonder OZB-verhoging.

De heer Bijnen ziet twee mogelijkheden. De raad kiest voor het stopzetten van de 
aanbesteding en daarmee de jaarlijks terugkerende bezuiniging en laat daarmee de 
instellingen in de steek die steeds constructief hebben meegewerkt aan de 
uitvoering van het raadsbesluit. De raad kan er ook voor kiezen bedrijven opnieuw 
in de gelegenheid te stellen een realistische offerte op te stellen. Hij hecht grote 
waarde aan de jaarlijkse bezuiniging van 800.000 euro en vergroting van het 
budget is derhalve bespreekbaar, maar het gaat niet om een blanco cheque. Wel 
vindt hij het belangrijk dat de culturele organisaties kunnen beschikken over 
adequate huisvesting.

Voor de heer De Kort ligt de focus niet op de incidentele investering, maar op de 
structurele bezuiniging van 800.000 euro die in de vorige raadsperiode is 
ingeboekt. Hij benadrukt dat hij geen blanco cheque wil afgeven, maar wel bereid is 
de kaders te verruimen. Hij gaat ervan uit dat het college tot een realistisch en 
proportioneel voorstel zal komen.

Volgens de heer Slegers vraagt het college in feite om een blanco cheque, want het 
is niet bekend wat er uit de aanbesteding komt. Hij heeft geprobeerd om de 
wethouder te beschermen, maar moet concluderen dat deze de realiteitszin is 
kwijtgeraakt. Hij heeft ruimschoots de tijd gehad om tot een goed besluit te komen. 
Helaas is de raad niet of nauwelijks geïnformeerd over de voortgang. Hij vindt het 
dan ook niet eerlijk dat er nu onder druk een besluit moet worden genomen omdat 
de aanbesteding anders in het gedrang zou komen. Ook de culturele instellingen 
die, ondanks de pijnlijke beslissingen die zij hebben moeten nemen, zich steeds van 
een positieve kant hebben laten zien, blijven in het ongewisse. Gezien de huidige 
financiële situatie van de gemeente Veldhoven is het bovendien een kwalijke zaak 
dat de bezuinigingen op de culturele instellingen niet worden gehaald in 2017/2018 
zoals afgesproken. Het is hem niet duidelijk waar het bedrag van 1,5 miljoen op 
was gebaseerd, maar hij wil daaraan blijven vasthouden en hij hoopt dat de andere 
fracties dat ook doen. Hij zou niet weten waar eventueel extra financiële middelen 
vandaan zouden moeten komen; wellicht zou de herbestemming van de huidige 
muziekschool nog een bijdrage kunnen leveren. Hij verzoekt het college om in ieder 
geval ook te kijken naar alternatieven en nog vóór het zomerreces een gedegen 
plan aan de raad voor te leggen, inclusief financiële consequenties.

Ook mevrouw Van Pelt vindt het teleurstellend dat de kosten hoger blijken uit te 
vallen, maar het is belangrijk dat er onder de partners voldoende draagvlak is. Een 
eenmalige hogere bijdrage levert een langere terugverdientijd op, maar daarmee 
wordt wel de jaarlijkse bezuiniging van 800.000 euro gerealiseerd en dat was de 
bedoeling.
De heer Slegers heeft de wethouder het vertrouwen gegeven dat de verbouwing 
voor 1,5 miljoen zou kunnen worden gerealiseerd. Het is hem nu niet duidelijk
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welke meerprijs hij vraagt. Belangrijker vindt hij dat de culturele instellingen goede 
huisvesting krijgen na jarenlang in het ongewisse te zijn gehouden.
Volgens mevrouw Van Pelt is het de juiste weg om nu om verruiming van de kaders 
te vragen en in een later stadium bij de raad terug te komen met een verzoek om 
een concrete bijdrage. Zij is blij met de steun van de partners en zou niet willen dat 
zij nog langer in het ongewisse bleven. Zij vindt het bovendien belangrijk dat door 
de clustering van de culturele instellingen het centrum wordt versterkt.

De heer Rooiiakkers wijst erop dat al in november 2013 is besloten om 1 miljoen 
euro te bezuinigen op de culturele instellingen. Hoewel hij het altijd een vreemd en 
onhaalbaar voorstel heeft gevonden om de muziekschool en de bibliotheek bijeen te 
voegen, heeft de meerderheid van de raad daar eind 2015 toch mee ingestemd. De 
investering zou na zes jaar zijn terugverdiend met de gewenste bezuiniging en 
daarom was haast geboden, maar na twee jaar realiseert ook de wethouder zich 
dat deze verhuizing niet haalbaar is. Sterker nog, 3,5 jaar na het raadsbesluit is er 
nog niets terechtgekomen van de bezuiniging en begint het hele proces eigenlijk 
van voor af aan. Er moet nog onderzoek worden gedaan naar de herontwikkeling 
van de huidige locatie van de muziekschool en er is meer geld nodig. Hij vraagt of 
het college een maximum bedrag kan noemen. Het meest onbegrijpelijk vindt hij 
de positie van de VVD-fractie die gedurende het proces steeds haar zorgen heeft 
geuit over dit dossier en nu in feite instemt met een blanco cheque.

Omdat de hoogte ervan op dit moment nog niet bekend is, wil de heer Kootkar zich 
niet op voorhand al committeren aan verruiming van de financiële kaders. Hij wacht 
een concreet voorstel af om de financiële consequenties te kunnen afwegen en om 
te kunnen bekijken of er voldoende is gekeken naar realistische alternatieven. Hij 
complimenteert de culturele instellingen die in staat zijn gebleken progressie te 
boeken in hun samenwerking en zij verdienen adequate huisvesting.

Wethouder Van Dongen licht toe dat er op dit moment een aanbesteding loopt. Als 
deze wordt afgesloten, zal dat leiden tot verder uitstel, wat in niemands belang is. 
Zij wil daarom bekijken of er binnen de huidige aanbesteding zodanige 
aanpassingen mogelijk zijn dat toch een prijs wordt verkregen. Dan kan zij na het 
zomerreces een plan voorleggen met een potentiële winnaar van de aanbesteding 
onder voorbehoud van goedkeuring van de financiële kaders door de raad. Dan zal 
er ook meer bekend zijn over de planning en de herontwikkeling van de huidige 
locatie van de muziekschool. De culturele instellingen zijn intussen goed op weg om 
de bezuinigingen te realiseren en het is aan de gemeente om hen hierin te 
faciliteren.
De heer Rooiiakkers wijst erop dat in december 2015 is ingezet op bezuinigingen 
die in 2016 zouden moeten worden gehaald. Hij wil weten wanneer dit wordt 
gerealiseerd.
Wethouder Van Dongen zegt dat alle financiële kaders tussentijds zijn bijgesteld in 
de P&C-cyclus. De eerste tranches van de bezuinigingen op de subsidies zijn 
ingeboekt en gerealiseerd. Voor het vervolgproces is zij afhankelijk van andere 
partijen, maar het streven is om op 5 en 26 september terug te komen in de raad 
met een voorstel, zodat de benodigde informatie voor de begrotingsbehandeling 
beschikbaar is.
Deze informatie is nieuw voor de heer Slegers en bevestigt zijn eerdere opmerking 
dat de informatie vanuit het college zeer minimaal is geweest. Als de bezuinigingen 
zijn gehaald, is dat een extra compliment aan de culturele instellingen waard.
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Volgens de heer Hofman sluit de VSA-fractie aan bij andere partijen die een 
kostenindicatie willen hebben. Hij vraagt of de gemeente de aanbesteding moet 
aanvaarden als deze is afgerond.
Wethouder Van Dongen zegt dat het aanbestedingsproces nog niet is afgesloten. 
Juridisch is het mogelijk om dit proces voort te zetten binnen de door de raad 
gestelde kaders met uitzondering van de financiële en de planningskaders. 
Aanvaarding kan plaatsvinden onder voorbehoud van goedkeuring door de raad.
De heer Rooijakkers verzoekt om een schorsing om te kunnen overleggen.
De voorzitter wijst erop dat het gaat om een brief van het college waarin gevraagd 
wordt om een richtinggevende uitspraak. In september zal er een raadsvoorstel 
worden voorgelegd.
De heer Rooiiakkers overweegt om een motie vreemd aan de agenda toe te 
voegen.
De voorzitter zegt dat die dan wordt toegevoegd als agendapunt 29a, maar wijst 
daarbij ook op de tijd.
De heer Kootkar stelt voor om het coalitieprogramma ('partijen hechten eraan voor 
belangrijke vraagstukken samen met alle partijen op te trekken') in de praktijk te 
brengen bij het zoeken naar een oplossing voor de huisvesting van de 
muziekschool.
Wethouder Van Dongen heeft steeds intensief in samenspraak met de instellingen 
de mogelijkheden bekeken. Binnen de huidige aanbesteding zijn slechts beperkte 
aanpassingen mogelijk, maar mocht het raadsvoorstel in september niet 
bevredigend zijn dan kan alsnog worden gezocht naar alternatieven.
De heer Kootkar betreurt het dat de raad niet eerder in het proces is betrokken en 
pas aan het einde om goedkeuring wordt gevraagd.
Mevrouw Van Pelt wijst erop dat de uitvoering geen raadsbevoegdheid is. 
Wethouder Van Dongen probeert de opdracht binnen de kaders van de raad tot een 
goed einde te brengen en legt een voorstel voor aan de raad, die daarover kan 
oordelen.
De heer Wiinands vraagt of de andere kaders ook, net als het financiële kader, 
kunnen worden verruimd.
Wethouder Van Dongen zegt dat inhoudelijk andere gebouwelijke oplossingen niet 
in het kader van deze aanbesteding passen.
Mevrouw Van den Berg vraagt wat de nadelen zijn om de aanbesteding te sluiten. 
Wethouder Van Dongen verwijst naar de brief waarin staat dat het opnieuw 
opstarten van een aanbestedingstraject dermate veel tijd zal kosten dat het niet 
mogelijk is om hierover te besluiten vóór de gemeenteraadsverkiezingen.

26. EERSTE KWARTAALRAPPORTAGE 2017 (PW) 17.069

Naar aanleiding van de vragen over de problematiek rond de jeugd in Zonderwijk 
vraagt de heer Hofman of het bij het college bekend is dat de overlast daar weer 
toeneemt en of er iets aan wordt gedaan.

Volgens de heer De Lepper is de kwartaalrapportage in feite ingehaald door de 
voorjaarsnota die de volgende keer wordt behandeld.

Uit het antwoord op de technische vragen over de grote negatieve aanpassingen in 
de verschillende jaarschijven in het sociale domein, was de heer Saris verrast te 
vernemen dat dit niet te wijten was aan de transities, maar dat in Veldhoven 
sprake is van een hogere jeugdwerkeloosheid en hij vraagt de wethouder of en wat 
daaraan kan worden gedaan. Verwijzend naar het bedrag van 2,8 miljoen euro aan
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niet-gedane investeringen, vraagt hij welke investeringen dit betreft en of daardoor 
bepaalde doelen niet worden gehaald.

De heer Hornman kan zich vinden in de kwartaalrapportage en is blij dat ook de 
accountant te spreken is over de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan het 
financiële beleid en dat opnieuw inhoud wordt gegeven als de programmabegroting 
aan de orde komt.

De voorzitter is op de hoogte van de overlast in Zonderwijk en het baart hem 
zorgen. Vorig jaar is de basis gelegd voor een integrale aanpak en hij hoopt dat 
met de acties in de komende dagen de overlast zoveel mogelijk zal verdwijnen.

Wethouder Wiiman antwoordt dat het doorgeschoven investeringsbudget met name 
onderhanden werk betreft dat nog niet volledig is uitgevoerd. Er zijn geen zaken 
uitgesteld die wel waren beoogd. Dat bedrag zal altijd in deze orde van grootte 
blijven.

Wethouder Van Dongen zegt dat de jeugdwerkeloosheid vooral jongeren betreft die 
uitstromen uit voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. Ten opzichte van 
andere gemeenten zijn daarbij in Veldhoven jonge statushouders en de 
Romadoelgroep bovengemiddeld vertegenwoordigd. Meer mensen doen een beroep 
op een Participatiewetuitkering en daarom zijn vorig jaar de aantallen verhoogd. 
Daarbij is echter verzuimd deze meerjarig door te zetten. Deze kosten worden 
deels gecompenseerd door hogere inkomsten.

Tweede termijn

De heer Saris is verbaasd over de hogere jeugdwerkeloosheid in Veldhoven en 
vraagt wat daaraan kan worden gedaan. Verwijzend naar de perikelen die op dit 
moment spelen rond de aansluiting op de A67, vraagt hij of de subsidie hiervoor 
gevaar loopt.

Wethouder Van Dongen zegt dat die stijging een landelijke trend is. Er wordt een 
streng deurbeleid gehanteerd en intensief gebruik gemaakt van leer-werkbedrijven 
door in een vroeg stadium te bekijken wat mensen kunnen. Overigens valt de 
stijging in Veldhoven nog mee als je rekening houdt met het inburgeringstraject 
van statushouders.

Wethouder Wijman zegt dat het bestemmingsplan bij de Raad van State ligt. De 
realisatie van de aansluiting op de A67 is een regionaal belang en hierover is goed 
contact met de provincie.

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

27. CONCEPT MOBILITEITSAMBITIE EN PROCESVOORSTEL SAMENSPRAAK
GEMEENTELIJK VERKEERS- EN VERVOERSPLAN fGVVP) (HvdL) 17.043

De heer Peters kan zich vinden in de twaalf ambities. Hij gaat ervan uit dat in het 
procesvoorstel samenspraak een goede beschrijving wordt opgenomen van de 
inbreng die de verschillende organisaties hebben.
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Mevrouw Roosen kan zich vinden in het voorstel en is mede-indiener van het 
amendement.

Smart mobility is belangrijk en de heer Hornman vindt dat dit meer aandacht nodig 
heeft. Voorts wijst hij erop dat de raad zich moet realiseren dat het een stukje 
mandaat verliest als samenspraak wordt toegepast.

De heer Rooijakkers hecht vooral waarde aan duurzame oplossingen, langzaam 
verkeer en milieu. Smart mobility is dan ook het belangrijkste onderwerp in de 
bereikbaarheidsagenda van de Metropoolregio Eindhoven en hij vindt het dan ook 
jammer dat het in deze ambitienota niet de aandacht krijgt die het verdient. 
Veldhoven hoeft dit niet over te laten aan de regio, maar kan zelf het initiatief 
nemen en hij dient daartoe, samen met de fracties van GBV, CDA, D66 en 
Samenwerkend Veldhoven het volgende amendement in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 juni 
2017,

kennis genomen hebbend van de conceptmobiliteitsambitie en het procesvoorstel 
samenspraak Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP);

overwegende dat:
» in de mobiliteitsambitie 12 thema's zijn opgenomen die vorm zullen geven 

aan de uitwerking van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP);
» er geen afzonderlijk thema 'smart mobility' is opgenomen in de 

conceptmobiliteitsambitie, maar slechts incidenteel wordt benoemd;
» 'smart mobility' oplossingen biedt op het terrein van duurzame mobiliteit en

logistiek (bron: bereikbaarheidsagenda MRE);
» 'smart mobility' een speerpunt is van de bereikbaarheidsagenda van de MRE

en prima aansluit bij de ambities van Brainport;

spreekt uit het raadsbesluit 17.044, beslispunt 1, als volgt te wijzigen:
» De conceptmobiliteitsambitie gemeente Veldhoven vast te stellen, inclusief 

het thema 'smart mobility' met de prioriteit 'middel';

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Kootkar vindt het vreemd dat de evaluatie die met de klankbordgroep is 
uitgevoerd niet in het raadsbesluit is verwerkt, aangezien het GVVP daarop is 
gebaseerd. Hij stelt daarom voor om deze evaluatie in ieder geval voor 
kennisgeving aan te nemen. Voorts wijst hij erop dat de wegcategorisering een 
activiteit is die thuishoort in de derde fase (uitvoering) en daarmee niet zou moeten 
worden opgenomen in hetzelfde raadsbesluit als waarin het beleid wordt 
vastgelegd. Hij stelt daarom voor om wegcategorisering uit het raadsbesluit te 
halen en dient daartoe het volgende amendement in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 juni 
2017,

kennis genomen hebbend van adviesnota 17.043 en conceptbesluit 17.044;
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overwegende dat:

» de evaluatie van het VCP 2007 als startpunt dient voor de ontwikkeling van 
de mobiliteitsambitie en om die reden tenminste voor kennisgeving dient te 
worden aangenomen;

» de wegcategorisering op dit moment niet dient te worden vastgesteld, 
omdat:
a. die categorisering pas thuishoort in fase 3;
b. vaststelling nu de flexibiliteit bij de uitwerking in fase 3 belemmert;

spreekt uit het raadsbesluit 17.044 als volgt te wijzigen:
1. De evaluatie van het VCP 2007 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De conceptmobiliteitsambitie gemeente Veldhoven vast te stellen, met 

uitzondering van de wegcategorisering;
3. Het procesvoorstel samenspraak, met als kader de mobiliteitsambitie, vast te 

stellen;

en gaat over tot de orde van de dag."

Ten aanzien van het laatste punt verwijst de heer Kootkar naar een e-mail van de 
heer Bakkers die als betrokken burger gevraagd heeft om een rol in het 
samenspraaktraject. Hij kreeg als antwoord dat hij daarvoor toestemming moest 
vragen aan de fractievoorzitters, maar die rol van de fractievoorzitters is hem niet 
bekend. Hij verwijst naar het rapport van de Rekenkamercommissie van september 
2016 waarin acht aanbevelingen worden gedaan over samenspraak. Minstens vier 
daarvan worden in dit samenspraakvoorstel niet opgevolgd.

Wethouder Van de Looii gaat bij voorkeur aan de slag met organisaties en daarin 
kan de inbreng van individuele burgers worden meegenomen. Hij ziet smart 
mobility bij een aantal modules terugkomen, maar als de raad het als apart thema 
wil opnemen, is dat geen probleem. De evaluatie zit als bijlage bij de stukken en 
het is dan ook overbodig om deze nog eens apart voor kennisgeving aan te nemen. 
Voorts wijst hij erop dat vandaag een conceptvoorstel voorligt. Als het voorstel 
definitief is, zal er een nieuw raadsvoorstel worden voorgelegd, inclusief 
wegcategorisering. Hij is verbaasd over de reactie die de heer Bakkers ontving over 
zijn verzoek om deelname aan het samenspraaktraject; het is niet nodig om 
hiervoor toestemming te vragen aan de fractievoorzitters.

Tweede termijn

De heer Peters merkt op dat niet overal een (goed werkend) wijkplatform is en hij 
vraagt waar die burgers hun inbreng kunnen doen. Hij kan zich vinden in het 
amendement van Samenwerkend Veldhoven en zal het dan ook steunen.

Na de reactie van de wethouder zal mevrouw Roosen het amendement van 
Samenwerkend Veldhoven niet steunen.

Volgens mevrouw Van den Berg is samenspraak juist bedacht om betrokken 
individuen de gelegenheid te geven om mee te denken.

De heer Hornman kan zich vinden in de toelichting van de wethouder en zal het 
amendement van Samenwerkend Veldhoven niet steunen. Hij vindt dat het 
conceptvoorstel samenspraak nog steeds in lijn is met de geest van het rapport van 
de Rekenkamercommissie.

13



Veldhoven
De heer Koot kar heeft het rapport gebruikt om te bekijken hoe het procesvoorstel 
samenspraak in elkaar stak en hij vindt het vreemd als het nog steeds in lijn is met 
de geest van het rapport als het niet voldoet aan vier van de acht aanbevelingen.
De voorzitter wijst erop dat het rapport van de Rekenkamercommissie door de raad 
is vastgesteld. De interpretatie van leden van de Rekenkamercommissie over dat 
stuk is niet de grondslag van deze vergadering.

De heer Rooijakkers steunt het amendement van Samenwerkend Veldhoven.

Het tweede amendement (Samenwerkend Veldhoven) is verworpen met 8 stemmen 
voor (VSA, Samenwerkend Veldhoven, PvdA) en 17 stemmen tegen (CDA, VVD, 
D66, GBV).

Het eerste amendement (PvdA, GBV, CDA, D66 en Samenwerkend Veldhoven) is 
unaniem aangenomen.
Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het geamendeerde voorstel van het college.

28. KREDIETAANVRAAG TIJDELIJKE HUISVESTINGSLOCATIES (HvdL) 17.037

Voor de heer Peters heeft de bouw van permanente woningen prioriteit, want de 
onvoldoende voorraad huurwoningen is een structureel probleem dat een 
structurele aanpak nodig heeft. Hij steunt dan ook de kredietaanvraag. Hij vindt het 
wel jammer dat het maatschappelijk draagvlak in Oerle is verdwenen vanwege het 
gebrek aan communicatie en dat was niet nodig geweest. De inspreker van de 
oordeelsvormende vergadering heeft nog steeds geen reactie gekregen vanuit de 
gemeente en hij vraagt waarom dat niet is gebeurd en of dat nog gaat 
plaatsvinden.

De heer Van Doren kan instemmen met deze kredietaanvraag, want hij wil zo snel 
mogelijk de druk op de sociale woningmarkt verminderen.
De heer Kootkar merkt op dat dit onderwerp één van de zwaarwegende dossiers 
was waarover binnen de coalitie verschil van mening zou zijn. Hij vraagt dan ook 
waarover de fracties van mening verschillen.
De voorzitter heeft de discussie over de coalitievorming afgesloten. Nu kunnen 
alleen inhoudelijke vragen worden gesteld over dit agendapunt.

De heer Prinsen heeft gepleit voor verspreiding van de locaties over de gemeente 
en hij is blij dat dat ook gaat plaatsvinden. Hij erkent dat de communicatie voor 
verbetering vatbaar is, maar hij kan instemmen met de kredietaanvraag.

Volgens de heer Bolsius heeft dit voorstel hoge prioriteit omdat het een stap is in 
de richting van het verminderen van de druk op de sociale huursector. Hij wacht 
het voorstel van de wethouder over continuering van het volkshuisvestingsfonds af. 
Wel vindt hij dat de communicatie echt verbetering behoeft in dit dossier en als 
signaal zal hij daarom een motie indienen.

Ook mevrouw Hartlief zou het liefst definitieve oplossingen zien voor de sociale 
woningbouw, maar dat kan niet. Wel is zij blij dat de units over de gemeente 
worden verspreid en intussen de mogelijkheden worden bekeken om alternatieven 
te ontwikkelen. Voorts verzoekt zij de wethouder om ook in het vervolgtraject 
zorgvuldig om te gaan met de communicatie.
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De heer Rooi jakkers vindt het belangrijk dat mensen snel over een woning kunnen 
beschikken en kan daarom instemmen met de kredietaanvraag. Dit is een 
gemeenschappelijke taak en hij is dan ook blij met de keuze voor meerdere 
locaties. Wel betreurt hij de communicatie in dit dossier.

De heer Kootkar is blij dat er geen discussie is over de noodzaak aan tijdelijke 
huisvestingslocaties die de druk op de sociale woningmarkt voor een deel zal 
verminderen. Het is echter wel van belang dat er ook snel wordt gewerkt aan 
permanente huisvesting. Aan de communicatie schortte het nog wel in dit dossier 
en hij dient daarom, samen met de fracties van CDA en PvdA, de volgende motie 
in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 juni 
2017,

kennis genomen hebbend van de adviesnota 17.037 en concept besluit 17.038 en 
de onrust die er in de Oerse gemeenschap is ontstaan rond de keuze voor 
Hoogackers als locatie voor de tijdelijke huisvesting van urgent woningzoekenden;

overwegende dat:
» met name het gemis aan duidelijkheid over de achtergrond van het 

keuzeproces als een tekort in de communicatie wordt gezien;
» door de onduidelijkheid rond de toewijzing van de woonruimte een gevoel 

van onveiligheid kenbaar is gemaakt;
» de integratie in de Oerse gemeenschap van urgent woningzoekenden met 

een forse achterstand begint bij het ontbreken van voldoende draagvlak;

verzoekt het college:
met vertegenwoordigers uit meerdere geledingen in Oerle een dialoog aan te gaan 
die niet het informeren over voldongen feiten als uitgangspunt heeft, maar probeert 
plannen en keuzes voor de burgers duidelijk, inzichtelijk en begrijpelijk te maken 
om zodoende draagvlak voor de tijdelijke huisvesting van urgenten op Hoogackers 
te creëren;

en gaat over tot de orde van de dag."

Wethouder Van de Looii is blij met de brede steun voor de kredietaanvraag. De 
belangrijkste kritiek richt zich op de communicatie maar, hoewel het altijd beter 
kan, vindt hij niet dat de communicatie slecht is geweest. Na de oordeelsvormende 
vergadering heeft hij overleg gehad met diverse vertegenwoordigers uit Oerle. 
Daarin zijn allerlei zaken besproken en afspraken gemaakt, zoals een overleg om 
periodiek te bespreken of en wat er speelt. Hij heeft geen moeite met de strekking 
van de motie maar vindt deze overbodig.

Tweede termijn

De heer Peters vraagt wanneer dat gesprek gaat plaatsgevonden.

De heer Hofman vindt dat de wethouder bij dit soort lastige onderwerpen proactief 
te werk moet gaan en naar de mensen toe moet gaan in plaats van aan te geven 
dat de deur altijd open staat. Alleen op die manier kun je zorgen voor draagvlak.
Hij hoopt dat dat uit de motie spreekt.
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De heer Van Doren vindt communicatie belangrijk voor alle locaties. Na de 
toelichting door de wethouder heeft hij geen behoefte meer aan de motie.

Ook de heer Prinsen zal de motie niet steunen.
De heer Kootkar vraagt naar de argumentatie daarvoor.
De heer Prinsen zegt dat er op meerdere locaties communicatiestoornissen zijn 
geweest. Hij vindt het antwoord van de wethouder voldoende.
Mevrouw Van den Berg vraagt of de fracties van GBV en VVD wel kunnen 
instemmen met de motie als de tekst zodanig wordt aangepast dat deze van 
toepassing is op meerdere locaties.
De heer Prinsen zal ook dan niet instemmen met de motie.
De heer Van Doren sluit zich hierbij aan.

De heer Bolsius zegt dat het bij communicatie ook belangrijk is om te controleren of 
de boodschap is aangekomen en dat mist hij in de reactie van de wethouder.

Mevrouw Hartlief zal de motie ook niet steunen omdat deze specifiek over Oerle 
gaat en omdat zij zich niet in alle overwegingen kan vinden.
De heer Kootkar vraagt welke overwegingen zij niet kan steunen.
Mevrouw Hartlief weet niet of het keuzemoment met omwonenden wordt 
besproken. Het gevoel van onveiligheid is inmiddels besproken.

De heer Rooiiakkers vindt dat de motie vrij genuanceerd is geformuleerd met het 
verzoek om de dialoog aan te gaan en de communicatie te verbeteren. Hij is wel 
verbaasd over de reactie van de VVD-fractie die al vaker heeft aangegeven niet 
tevreden te zijn over de communicatie.

Volgens de heer Kootkar gaat de motie ook over de wijze waarop naar mensen toe 
en proactief gecommuniceerd zou moeten worden. Hij betreurt het dat de fractie 
van D66 zich niet kan vinden in de eerste overweging. Het is niet alleen belangrijk 
dat er wordt gecommuniceerd, maar ook dat de boodschap bij de mensen aankomt. 
Mevrouw Hartlief zegt dat dit ook gold voor Djept en Heerbaan. De communicatie 
was in eerste instantie misschien niet goed maar wordt nu wel opgepikt.
Het gaat volgens de heer Kootkar om de meting van het resultaat van het 
communicatietraject.
De heer Wijnands wijst erop dat na het hobbelige communicatietraject in Zeelst 
verbetering was toegezegd, maar dat is niet gebeurd. Hij is dan ook verbaasd over 
de reactie van sommige fracties.
De heer Kootkar vindt dat de brief die de ondertekenaars van de petitie hebben 
ontvangen, ondertekend had moeten worden door de verantwoordelijk 
portefeuillehouder en niet door een ambtenaar.

Wethouder Van de Looij erkent dat communicatie altijd beter kan, maar hij vindt 
niet dat de communicatie in dit traject slecht is geweest. Er zijn informatieavonden 
georganiseerd en nieuwsbrieven verspreid, de gemeente heeft aangeboden een 
bijdrage te leveren aan eigen informatieavonden, ook op school, maar daar werd 
geen gebruik van gemaakt. Tijdens het gesprek van 24 mei zijn nadere afspraken 
gemaakt over de communicatie in het vervolgtraject.
De heer Hofman vraagt waarom de brief aan de ondertekenaars van de petitie is 
ondertekend door een ambtenaar.
Volgens wethouder Van de Looij worden brieven geschreven door het college of 
ambtelijk afgehandeld namens het college.
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Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

De motie is verworpen met 11 stemmen voor (CDA, PvdA, VSA, Samenwerkend 
Veldhoven) en 14 stemmen tegen (D66, VVD, GBV)

29. BESCHIKBAAR STELLEN MIDDELEN VOOR KIOSK MET TOILETVOORZIENING
BIJ KINDERBOERDERIJ DE HAZEWINKEL (HvdL) 17.049

De heer Wijnands heeft de indruk dat deze kiosk er tegen elke prijs moet komen. 
Het onderwerp was waarschijnlijk niet eens geagendeerd als hij niet had gezien dat 
hiervoor een bedrag was opgenomen in de begroting. Hij is voorstander van 
participatie, maar hij ziet ook andere mogelijkheden voor een toiletvoorziening 
zonder het laagdrempelige, open karakter van de kinderboerderij aan te tasten. Het 
college lijkt echter niet geïnteresseerd in draagvlak bij de bevolking of de raad. Ook 
de financiële onderbouwing lijkt niet belangrijk. Hij vindt het niet integer en zelfs 
een vorm van onbehoorlijk besturen om de kruimelregeling - die uitzonderingen 
binnen een bestemmingsplan mogelijk maakt en bestemd is voor burgers - zelf te 
gebruiken om het bestemmingsplan te omzeilen. Hij verzoekt nogmaals met klem 
een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een toiletvoorziening en 
eventueel een kiosk. Als er draagvlak is voor deze plannen, kunnen deze via de 
juiste kanalen worden behandeld.

De heer Bijnen is ervan overtuigd dat de realisering van de kiosk met 
toiletvoorziening een verrijking voor de kinderboerderij zal zijn en waardevol door 
de uitvoering via maatschappelijke participatie. Hij heeft hier in de afgelopen jaren 
veel positieve signalen over ontvangen. Verplaatsing van de voorziening iets meer 
gericht op de speeltuin is in goed overleg met Cordaad en Severinus voorgesteld, 
net als de overige delen van dit initiatief.

De heer Prinsen heeft op verschillende manieren (enquête, Facebook, ter plekke) 
de behoefte aan een kiosk met toiletvoorziening onderzocht en daaruit blijkt dat 
een meerderheid voorstander is van de realisatie ervan.
De heer Rooiiakkers citeert uit het Veldhovens weekblad waarin staat dat er 
volgens de heer Prinsen geen behoefte zou zijn aan een kiosk met toiletvoorziening. 
De heer Prinsen heeft aanvullend onderzoek gedaan en gesproken met de 
beheerder en bezoekers en mede daardoor is hij overtuigd voorstander van deze 
voorziening geworden. Bovendien worden hiermee in het kader van 
maatschappelijke participatie dagbestedingsplekken gerealiseerd voor cliënten van 
Severinus, GGZ en het gemeentelijk uitkeringsbestand die normaal 25.000 euro per 
persoon per jaar zouden kosten. Daarmee ontstaat een win-winsituatie. Hij vindt 
het wel belangrijk dat het gebouw de juiste uitstraling voor deze locatie krijgt. Hij 
vraagt of het invalidetoilet de toiletvoorziening in zijn geheel is en of er voldoende 
ruimte is voor de dagbestedingsactiviteiten.

De heer Slegers vraagt zich nog steeds af wie er eigenlijk behoefte heeft aan deze 
voorziening. Hij vindt het erg mager om op basis van 63 ingevulde enquêtes een 
bedrag van 80.000 euro uit te geven aan een toiletvoorziening. Hij mist ook nog 
steeds de dekking hiervoor en vindt het onbegrijpelijk dat de VVD-fractie, die er 
ook jarenlang op tegen was, nu ineens is omgedraaid. Hij vindt dat de 
kinderboerderij moet blijven wat het is en daar hoort geen horeca bij. Hij steunt het 
maatschappelijk veld en maatschappelijke participatie, maar hij vindt het
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misplaatst om dat nu hierin mee te nemen alsof dat het doel zou zijn om de kosten 
te kunnen dekken.
De heer Saris wijst erop dat een beschutte werkplek 25.000 euro per jaar kost. Met 
een eenmalige investering van 80.000 euro worden meerdere werkplekken voor 
een periode van tien jaar gerealiseerd.
Volgens de heer Slegers zijn er voldoende plaatsen waar beschutte werkplekken 
kunnen worden gerealiseerd. Het is heel eenvoudig om in de huidige situatie een 
extra toilet toe te voegen als daar behoefte aan zou zijn.
De heer Biinen vraagt hoeveel voorstellen hij voorbij heeft zien komen.
Volgens de heer Slegers stond het iedere periode op de agenda van de GBV-fractie. 
De heer Biinen zegt dat er in september 2011 een initiatiefvoorstel is geweest.
De heer Hornman zegt dat dit onderwerp al is meegenomen in de 
coalitieonderhandelingen en is opgenomen in het coalitieakkoord.
Volgens de heer Kootkar is het onderwerp drie keer concreet aan de orde geweest. 
Tijdens de kerntakendiscussie is besloten dat de Hazewinkel geen kerntaak van de 
gemeente is, het initiatiefvoorstel is afgewezen en in de begroting was een bedrag 
vrijgemaakt voor de Hazewinkel zonder bijbehorend voorstel.
Volgens de heer Bijnen is er maar één voorstel geweest.
De heer Jonkers wijst erop dat het initiatiefvoorstel uit 2011 niet is afgewezen, 
maar is ingetrokken.
De voorzitter wil de discussie leiden op basis van de inhoud van het voorliggende 
voorstel.
De heer Bijnen vindt dat de voorzitter zich laatdunkend uitlaat en vraagt hem zijn 
woorden terug te nemen.
De voorzitter ontneemt de heer Bijnen het woord.
De heer Slegers vindt dat maatschappelijke participatie ook op andere manieren 
kan worden ingezet en hij vindt het misplaatst om de kiosk daarvoor te realiseren. 
Hij zou wel in kunnen stemmen met de realisatie van een extra toiletvoorziening in 
de huidige situatie. Het voorliggende voorstel kan hij niet steunen.

De heer Hornman kan zich vinden in de koppeling tussen de bescheiden 
commerciële activiteiten in de Hazewinkel en de werkgelegenheid voor 
Veldhovenaren die om uiteenlopende redenen moeite hebben met toetreding tot de 
reguliere arbeidsmarkt.
De heer Wijnands verwijst naar het coalitieprogramma waarin staat dat de 
kinderboerderij op niet-commerciële basis wordt gehandhaafd en de mogelijkheden 
worden onderzocht om een toiletvoorziening/kiosk op niet-commerciële basis in 
samenwerking met derden te realiseren. Het onderzoek heeft hij anders 
geïnterpreteerd en de heer Hornman geeft nu aan dat het wel op commerciële basis 
wordt geëxploiteerd.
De heer Hornman zegt dat deze voorziening meer renderend is en meer kansen 
biedt voor mensen die weinig kans hebben met een bescheiden commerciële 
bedrijfsvoering in combinatie met werk.

De heer Rooijakkers zal niet instemmen met het voorstel omdat daardoor het 
onderscheid tussen arm en rijk wordt vergroot. Bovendien kost het geld, wat de 
gemeente op dit moment niet kan missen. De toegevoegde waarde van deze 
voorziening is hem niet duidelijk en hij mist een gedegen onderzoek naar de 
behoefte eraan. Hij ziet het niet als taak van de gemeente om horeca te exploiteren 
en er zijn ook andere manieren om de bewoners van Cordaad en Severinus van 
werk te voorzien.
De heer Hornman zei eerder 'bescheiden commerciële activiteiten', maar hij 
bedoelde ^iet-commerc^e activiteiten'.
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De heer Kootkar vindt het geen goed idee om een horecavoorziening bij een 
kinderboerderij te realiseren en zal dan ook tegen het voorstel stemmen. Volgens 
het coalitieakkoord zou er eerst onderzoek worden gedaan naar de behoefte, maar 
dat is niet gebeurd, behoudens enkele fracties die dat op eigen houtje hebben 
gedaan. Voor de aanpassing van het bestemmingsplan doet het college een beroep 
op de kruimelregeling, maar in de bijlage met voorbeelden wordt geen horeca 
genoemd. Ook is er nog geen aanvraag ingediend voor deze 80.000 euro kostende 
voorziening. Daarmee wordt niet op zuivere wijze gebruik gemaakt van de 
wettelijke mogelijkheden.

Om het zo kleinschalig en beperkt mogelijk te houden, antwoordt wethouder Van 
de Looii dat het de bedoeling is om één toilet te realiseren dat ook geschikt is voor 
invaliden.

Tweede termijn

Het is de heer Wijnands inmiddels wel duidelijk dat de kiosk er komt, maar niet dat 
de kosten ervan niet meer dan 80.000 euro zullen bedragen. Participatie was ook 
bij de bestaande bebouwing mogelijk geweest voor veel minder kosten. Hij blijft 
bang voor een kettingreactie als de voorziening niet rendabel blijkt te zijn. Het is 
jammer dat op geen enkele wijze is gekeken naar mogelijkheden om dit in 
samenspraak tot stand te brengen.

De heer Jonkers heeft het gevoel dat de GBV-fractie het woord niet meer mag 
voeren, maar de voorzitter ziet hiervoor geen enkele belemmering.

De heer Slegers concludeert dat deze voorziening wordt gerealiseerd voor het 
huidige college en niet voor de Veldhovense bevolking. Hij had dit bedrag liever 
beschikbaar gesteld aan de muziekschool.

De heer Kootkar zegt dat de aanvrager nog niet bekend is, maar deze zal in ieder 
geval positief worden benaderd. De gemeente heeft dan nog maar beperkt invloed 
op deze initiatiefnemer c.q. eigenaar en het wordt dan ook lastig om het 
uitgangspunt uit het coalitieakkoord (niet-commerciële horecavoorziening) gestand 
te doen.

Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het voorstel van het college, 
waarbij de fracties van VSA, CDA, PvdA en Samenwerkend Veldhoven geacht 
worden tegen te hebben gestemd.

Op verzoek van de heer Rooijakkers schorst de voorzitter de vergadering en 
heropent deze na vijf minuten.

De heer Rooijakkers ziet af van de motie vreemd aan de agenda.

30. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering 
om 23.20 uur.
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Veldhoven
Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 11 juli 2017. 

De griffier, De voorzitter,

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
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Veldhoven
Resultaten Raadsavond 30 mei 2017 + 12 juni 2017 - Besluitvorming

Wat brengt overzicht in beeld:
1. Door de raad genomen besluiten, aangenomen amendementen en moties
2. Toelichting en door college van B&W gedane toezeggingen
3. Tekst aangenomen amendementen en moties____________________________

30 mei 2017

Onderdeel: Agendapunten
AP Korte omschrijving agendapunt PH 1. Besluiten Raad 2. Toelichting en toezeggingen college B&W

1. Opening
Afwezig: mevr. Klaassen (Fractie 
Klaassen) en de heren Slegers (CDA) en 
Wisgerhof (CDA).

Om 19.30 uur.

2. Vaststellen agenda Er wordt door PvdA een motie vreemd aan 
de agenda toegevoegd met als onderwerp 
'Eindhoven Airport na 2020'.

De programmeringsafspraken 
Bedrijventerreinen Stedelijk Gebied 
Eindhoven (SGE) wordt - na 
stemverklaring door PvdA - als hamerstuk 
aan de agenda toegevoegd.

Bij de behandeling van agendapunt 5.1 
neemt de heer Groenendijk de 
voorzittershamer over.

3. Trekking stemmingsnummer Nr. 13 - de heer Peters (VSA).
4. Voor kennisgeving aannemen de 

notulen van de besluitvormende 
vergadering van 28 maart 2017

De notulen worden voor kennisgeving 
aangenomen.



5. Informatieronde
5.1 Verantwoording gebruik nood

bevoegdheid d.d. 13 april 2017

5.2 Stand van zaken plannen bouw 
assemblagehal ASML-afsluiting 
Runstraat

JM

JM

De raad complimenteert de portefeuille
houder voor zijn kordate optreden.
Er wordt een motie vreemd aan de agenda 
toegevoegd, agendapunt 8a, ingediend 
door het CDA en Samenwerkend
Veldhoven.

De toelichting van de portefeuillehouder 
stemt de raad tevreden.

Burgemeester Mikkers legt uitgebreide 
verantwoording af over de uitvaardiging van de 
noodbevoegdheid op 13 april jl.

Poho geeft aan dat er op dit moment geen 
financiële claims bij de gemeente bekend zijn. 
Voor een claim is een juridische grondslag 
vereist. Deze ontbreekt vooralsnog.

6. Art. 42: schríftelijke vragen n.v.t.
7. Spreekrecht burgers Er zijn geen insprekers.
8a. Motie vreemd aan de agenda: 

verantwoording gebruik 
noodbevoegdheid d.d. 13 april 2017

De motie van 'waardering' wordt unaniem 
(24 stemmen) aangenomen.

HAMERSTUKKEN
8. Vaststellen Integrale kadernota Jeugd HvdL De raad stemt unaniem (24 stemmen) 

voor het besluit.
9. Instemmen nieuwe opdracht Werkplaats 

Wonen 2017-2019 Metropoolregio 
Eindhoven

HvdL De raad stemt unaniem (24 stemmen) 
voor het besluit.

10. Vaststellen Bestemmingsplan 'Máxima 
Medisch Centrum'

PW De raad stemt unaniem (24 stemmen) 
voor het besluit.

11. Vaststellen Bestemmingsplan 
'Veldhoven-Noord, herziening Djept 75'

PW De raad stemt unaniem (24 stemmen) 
voor het besluit.

12. MER-beoordelingsnotitie 'Zoo
Veldhoven'

PW De raad stemt unaniem (24 stemmen) 
voor het besluit.

13. Gebundelde aanbieding zienswijzen 
Gemeenschappelijke Regelingen

PW De raad stemt unaniem (24 stemmen) 
voor het besluit.

15. Programmeringsafspraken Bedrijven
terreinen Stedelijk Gebied Eindhoven 
(SGE)

PW De raad stemt unaniem (24 stemmen) 
voor het besluit.

De heer Rooijakkers (PvdA) geeft per 
stemverklaring aan niet in te kunnen stemmen 
met beslispunt 1.c.
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BESPREEKSTUKKEN
14. Vaststellen CAR-UWO voor de griffie De raad stemt unaniem (24 stemmen) 

voor het besluit.
16. Motie vreemd aan de agenda:

Eindhoven Airport na 2020
HvdL De motie wordt unaniem (24 stemmen) 

aangenomen.
De POHO ondersteunt de motie.
Hij verzoekt de raad de verdere ontwikkelingen 
af te wachten. Een reactie van de 
staatssecretaris wordt nog voor het zomerreces 
verwacht. Daarna kan de oorspronkelijke 
klankbordgroep bijeenkomen om 
vervolgstappen te bespreken.

17. Schorsing vergadering Om 20.32 uur. Voortzetting vergadering op maandag 12 juni 
om 19.30 uur.

12 juni 2017

Onderdeel: Agendapunten
AP Korte omschrijving agendapunt PH 1. Besluiten Raad 2. Toelichting en toezeggingen college B&W

18. Heropening om 19.30 uur.
Afwezig: mevr. Klaassen (Fractie 
Klaassen) en de heer Wisgerhof (CDA). 
Mevr. Prinsen (VVD) heeft de 
vergadering rond 23.00 uur verlaten.

19. Vaststellen agenda Akkoord.
20. Trekking stemmingsnummer Vanwege de geschorste vergadering op 30 

mei jl. blijft nr. 13 - de heer Peters (VSA) 
gehandhaafd.

21. Spreekrecht burgers Er hebben zich twee insprekers aangemeld 
voor agendapunt 25 'verbouwing 
bibliotheek voor huisvesting muziekschool':

- De heer P. Bunnik namens Art4U
- De heer L. de Groot namens de 

Schalm en 't Oude Slot
BESPREEKSTUKKEN

22. De coalitiewijziging Er wordt van gedachten gewisseld over de 
coalitiewijziging.
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23. Benoeming wethouder de heer A.G.C.M. 
(Ad) van den Oever, VVD

De commissie tot onderzoek van de 
geloofsbrieven heeft tijdens een 
bijeenkomst om 19.00 uur de brieven in 
orde bevonden.
De heer van den Oever wordt benoemd 
met 16 stemmen voor, 5 tegen en 4 
blanco.

24a. Onderzoek geloofsbrieven en toelating 
tot de raad van de heer mr. J.P.G.M. 
Kaspers, VVD

De commissie tot onderzoek van de 
geloofsbrieven heeft tijdens een 
bijeenkomst om 19.00 uur de brieven in 
orde bevonden.
De heer Kaspers wordt toegelaten tot de 
raad.

24b. Beëdiging raadslid de heer mr. J.P.G.M. 
Kaspers, VVD

25. Verbouwing bibliotheek voor huisvesting 
muziekschool

PW Fracties reageren op de vraag van het 
college of zij bereid zijn het gestelde 
financiële kader te verruimen en in een 
later stadium een hoger investerings
bedrag beschikbaar te stellen voor de 
verbouwing van de bibliotheek voor de 
huisvesting van de muziekschool.

Wethouder Wijman biedt de raad zijn 
verontschuldigingen aan en betuigt spijt over 
de gang van zaken rondom het dossier 
verbouwing van de bibliotheek voor de 
huisvesting van de muziekschool. Om de 
voortgang van het project niet verder te 
belasten draagt hij deze portefeuille over aan 
wethouder Van Dongen.

In september zal een voorstel aan de raad 
worden voorgelegd inzake de verruiming van 
het financiële kader.

26. Eerste kwartaalrapportage 2017 PW De raad stemt unaniem (25 stemmen) 
voor dit besluit.

27. Concept mobiliteitsambitie en proces
voorstel samenspraak Gemeentelijk 
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

HvdL De raad stemt unaniem (25 stemmen) 
voor dit besluit.
Beslispunt 1 wordt door een amendement 
als volgt gewijzigd:
De concept mobiliteitsambitie gemeente 
Veldhoven vast te stellen, inclusief het 
thema 'Smart Mobility' met de prioriteit 
middel.

Het amendement ingediend door GBV, CDA,
D66, PvdA en Samenwerkend Veldhoven wordt 
unaniem aangenomen.
Een amendement van Samenwerkend
Veldhoven wordt verworpen.
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28. Kredietaanvraag tijdelijke huisvestings- 
locaties

HvdL De raad stemt unaniem (25 stemmen) 
voor dit besluit.

Een motie ingediend door CDA, PvdA en 
Samenwerkend Veldhoven wordt verworpen.

29. Beschikbaar stellen middelen voor kiosk 
bij kinderboerderij de Hazewinkel

HvdL De raad stemt voor dit besluit met 13 
stemmen (GBV, VVD (4, mevr. Prinsen 
heeft de vergadering verlaten) en D66).
De fracties van VSA, CDA, PvdA en 
Samenwerkend Veldhoven (11 stemmen) 
stemmen tegen dit besluit.

30. Sluiting Om 23.20 uur.
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In de extra raadsavond van 12 juni vergaderde de gemeenteraad 
van Veldhoven o.a. over de coalitiewijziging, de kiosk bij de kin
derboerderij en de tijdelijke huisvestingslocaties voor statushou
ders. Daarnaast benoemde de raad Ad van den Oever tot nieuwe 
wethouder en trad Jean-Pierre Kaspers als lid toe tot de raad.

Met ‘Raadsnieuws' heeft de gemeenteraad van Veldhoven een 
eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de raads
vergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist in op
dracht van de gemeente.

Verbijstering en schaamte. Deze woorden vielen wel het vaakst in de emotievolle raadsvergadering 
van 12 juni, waarbij een volle raadstribune getuige was van een nooit eerder in Veldhoven vertoon
de breuk in de coalitie. GBV en D66 lieten op 23 mei coalitiepartner VSA vallen en gaan sindsdien 
verder met de VVD, die in de persoon van Ad van den Oever ook de vierde wethouder levert. Een 
krappe meerderheid van 14 tegen 13 raadszetels voor de nieuwe coalitiepartners resteert.

De breuk in de coalitie leidde tot 
ruim een uur verhitte discussie. 
Bij VSA, voormalig coalitiepart
ner en de grootste fractie in de 
raad, was de verbijstering tast
baar. Fractievoorzitter Ab Hof
man excuseerde zich zelfs naar 
de burger. "Dit verdient Veld
hoven niet. " Hij zei zich ‘bele
digd' te voelen door zijn voor
malige coalitiegenoten GBV en 
D66, waarmee hij altijd goed 
en vertrouwelijk heeft kunnen 
samenwerken. VSA-fractiege- 
note Karin Gielis nam de woor
den ‘overspel en bedrog' in de 
mond.

Liefst drie VSA-woordvoerders 
verklaarden dat zij volledig ver
rast waren door de breuk met 
GBV en D66. "Wij werken du
aal, met strikt gescheiden taken 
van college en raad, en zijn dus 
soms ook kritisch op onze wet
houders. Vanwege onze kriti
sche houding in het dossier rond 
de muziekschool, dreigden op 
15 mei in een besloten coalitie- 
overleg twee wethouders hun 
portefeuille neer te leggen. En 
vervolgens worden wij zonder 
verdere dialoog buitenspel ge
zet. Dat noem ik achterkamer- 
tjes-politiek, die kennelijk de 
opmaat is naar de raadsverkie
zingen van 2018", fulmineerde 
Hofman geëmotioneerd.

'DE WIL ONTBRAK BIJ VSA'
GBV-fractievoorzitter Gerard 
Jonkers (met twee wethouders 
in het college) had uiteraard een 
heel andere visie op de breuk 
in de coalitie. "Voor de GBV is 
het belangrijk dat in een coalitie 
wederzijds vertrouwen in vol
doende mate aanwezig is. In dat 
bewuste coalitie-overleg op 15 
mei werden wij onaangenaam 
verrast door de houding van 
VSA in een drietal belangrijke 
dossiers; tijdelijke huisvestinglo-

caties, kiosk bij kinderboerderij, 
en verbouwing bibliotheek voor 
de muziekschool. Wij vonden 
dat de wil ontbrak bij VSA om er 
samen uit te komen. Dat werd 
vooral duidelijk toen de kiosk 
bij de kinderboerderij ter sprake 
kwam. Overleg hierover werd 
door VSA geweigerd. Zo ga 
je niet als coalitiepartners met 
elkaar om en het vertrouwen 
wordt dan fors beschadigd."

Jonkers noemde uiteindelijk 
niet de drie dossiers, maar het 
gebrek aan vertrouwen in het 
voortzetten van de samenwer
king, als hoofdoorzaak van de 
breuk. Coalitiepartner D66 beti
telde bij monde van fractievoor
zitter Ingrid Hartlief de houding 
van VSA in het bewuste overleg 
als ‘onverschillig'. "Om toch 
een meerderheid te vinden op 
de drie dossiers zijn we gaan 
praten met de VVD. Ik ben ze
ker niet trots op de hele gang 
van zaken, maar deze uitkomst 
is het beste voor Veldhoven."

VVD:
LIEVER MEE AAN HET STUUR
Vanzelfsprekend waren de ogen 
het meest gericht op de onver
wachte nieuwkomer in de coa
litie, de VVD. Fractievoorzitter 
Daan de Kort maakte echter 
weinig woorden vuil aan de 
ommezwaai van zijn partij van 
oppositie naar coalitie. "We 
hebben drie jaar lang op de 
achterbank van de auto meege
reden zonder dat we de richting 
konden meebepalen. Toen ons 
duidelijk werd dat verschillende 
bestuurders elk een andere weg 
wensten, hebben wij onze ver
antwoordelijkheid genomen 
en hebben we op de voorbank 
plaatsgenomen. Nu kunnen we 
voor onze achterban belangrij
ke punten realiseren."
Herman Kootkar (Samenwer

kend Veldhoven) vindt dat de 
handelswijze van de coalitie
partijen inbreuk heeft gemaakt 
op het onderlinge vertrouwen 
in de raad. Hij herinnerde zijn 
voormalige oppositiegenoot 
VVD aan het zogeheten ‘niet- 
coalitieprogramma', direct na 
de verkiezingen van 2014 ge
schreven door de vier geza
menlijke oppositiepartijen VVD, 
CDA, PvdA en Samenwerkend 
Veldhoven. "Dit programma 
dat u steunde staat op punten 
haaks op het programma van 
de coalitie dat u nu steunt. Hoe 
kan dat? Hebt u al uw stand
punten van toen nu onder tafel 
geveegd?" Daan de Kort: "We 
hebben hier al eerder afstand 
van genomen om meer onze 
eigen koers te kunnen varen."

Gerard Slegers (CDA) had geen 
goed woord over voor de part
nerruil binnen de coalitie. "Ik 
vind het beschamend voor de 
raad hoe er nu met elkaar is 
omgegaan. De integriteit van 
de raad is hiermee aangetast. 
Dit doet me erg zeer." Zo dacht 
Jeroen Rooijakkers (PvdA) er 
ook over. "Te triest voor woor
den dat we zó in Veldhoven 
met elkaar omgaan. Dit is niet 
professioneel, we maken ons 
belachelijk. Verschil van mening 
op dossiers ís juist politiek! Als 
dat niet meer kan schoffeer je 
de basisprincipes van onze de
mocratie. Dit is een voorbeeld 
van machtspolitiek. De PvdA 
kan hier geen begrip voor op
brengen." En richting 
VVD: "Hoe krijg je na 
drie jaar felle oppo
sitie uitgelegd dat je 
nu instemt met een 
blanco cheque voor 
de verbouwing van 
de bibliotheek!?", 
aldus Rooijak- 
kers.

Ad van den Oever 
nieuwe wethouder
Ad van den Oever neemt de plaats in het college van B&W in 
van Nicole Ramaekers, die vorige maand is geïnstalleerd als 
burgemeester van het Limburgse Gulpen-Wittem.

Ad van den Oever (60) is een vertrouwd gezicht in de Veld- 
hovense politiek en al sinds 2006 raadslid voor de VVD. In de 
periode 2010-2014 was hij fractievoorzitter. De geboren en 
getogen Veldhovenaar heeft managementervaring in zowel de 
commerciële als publieke sector. Vooral in het onderwijs heeft 
hij zijn sporen verdiend. Hij was jarenlang directeur van grote 
basisscholen in Eindhoven.

De VVD'er kreeg bij de stemming in de raad 16 van de 25 aan
wezige stemmen. Vijf raadsleden waren tegen, vier stemden 
blanco. Na de stemronde werd Ad van den Oever door burge

meester Mikkers beëdigd tot wethouder

å
Met de benoeming van Ad van den Oever tot 

wethouder in Veldhoven, kwam er een zetel in 
de gemeenteraad vrij. De vrijgekomen plaats bij 
de VVD-fractie is ingenomen door Jean-Pierre 
Kaspers. Die was in een eerdere raadsperiode al 
raadslid en fungeerde de laatste jaren als steun

___  fractielid.

Benoeming wethouder Van den Oever (VVD)

Jean-Pierre Kaspers is het nieuwe gemeenteraadslid namens de VVD

Niet VSA, maar VVD levert nu vierde wethouder

Breuk in coalitie zorgt voor 
veel emoties in de raad

VeldhovenRaadsnieuws
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Wethouder Wijman draagt dossier over 
na foute inschatting

'Geen blanco cheque voor 
verhuizing muziekschool'
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D66-wethouder Piet Wijman is niet langer verantwoordelijk voor het muziekschool-dossier. De 
verhuizing van Art4U en de verbouwing van de bibliotheek is in handen gekomen van collega- 
wethouder Mariënne van Dongen (GBV).

Met de overdracht erkent Wij
man dat hij een verkeerde in
schatting heeft gemaakt van 
de kosten van de verhuizing. 
Anderhalf jaar lang hield hij 
vol dat de verbouwing van de 
bovenverdieping van de bieb, 
met alle benodigde akoestische 
voorzieningen voor het geluid
dicht maken van oefenruimtes, 
maximaal 1,5 miljoen euro zou 
kosten en binnen 1,5 jaar ge
realiseerd zou zijn. Inmiddels is 
duidelijk dat dit niet lukt; aan de 
raad wordt daarom verruiming 
van de financiële kaders (lees: 
meer geld) gevraagd.

culturele instellingen zijn ge
zet in de samenwerking, maar 
maakten ook direct duidelijk 
dat ze zeker geen blanco che
que willen uitschrijven voor 
de huisvesting van de muziek
school in het gebouw van de 
bibliotheek.

"Als u meer armslag wil, ver
wacht ik van u een degelijk en 
onderbouwd voorstel. Com
pleet met uitgewerkte alterna
tieven, en liefst nog vóór het 
zomerreces. Dit dossier loopt al 
te lang", was VSA-fractieleider 
Ab Hofman duidelijk.

De wethouder bood publieke
lijk zijn verontschuldigingen aan 
de raad. "Het spijt me, ik heb 
een te optimistische inschatting 
gemaakt." Vervolgens stapte hij 
in zijn vertrouwde rol als por
tefeuillehouder financiën. "We 
houden als college het doel 
voor ogen om de bezuinigingen 
van jaarlijks acht ton op de vier 
culturele instellingen te realise
ren."

RINKELENDE ALARMBELLEN
Aanleiding voor de verrassende 
verklaring van Wijman was de 
brief van 2 mei van het college 
van B&W aan de raad over de 
voortgang van het project. Die 
deed bij veel fracties de alarm
bellen rinkelen, omdat daarin 
werd gevraagd om meer fi
nanciële middelen, terwijl nog 
niet duidelijk is hoeveel geld 

er boven op die 1,5 
miljoen euro nodig 

is voor de ver
bouwing van 
de bieb. Bijna 

alle fracties 
complimenteer
den de stappen 

die door de

Ook Gerard Slegers (CDA) inter
preteerde de brief van het col
lege als vragen om een blanco 
cheque. "Ik heb de wethouder 
al diverse keren willen bescher
men voor een miskleun door te 
benadrukken dat er maximaal 
1,5 miljoen beschikbaar is voor 
het verbouwen van de biblio
theek. Hij heeft de realiteit uit 
het oog verloren, er een potje 
van gemaakt. Intussen kregen 
we geen enkel signaal hoe de 
zaken er écht voorstonden. Een 
broedende kip mag je niet sto
ren, kreeg de raad telkens te 
horen. Nu blijkt dat die kip al
leen windeieren heeft gelegd."

Oppositie-collega's Herman 
Kootkar (Samenwerkend Veld
hoven) en Jeroen Rooijakkers 
(PvdA) laakten eveneens het 
optreden van Wijman en vroe
gen om een concreet uitge
werkt voorstel. Kootkar is niet 
bereid op voorhand meer geld 
ter beschikking te stellen zonder 
precies te weten wat het gaat 
kosten. D66-woordvoerster 
Adriënne van Pelt was een stuk 
milder voor de eigen wethou
der. "Ook wij zijn teleurgesteld,

maar de verontschuldigingen 
van de wethouder zijn vol
doende. Wel zijn we blij met de 
opstelling van de culturele part
ners, die achter de verhuisplan
nen staan."

Zij doelde hierbij op de inspreek- 
beurten van de vertegenwoor
digers van de muziekschool en 
De Schalm: De heren Bunnik en 
De Groot. Beide insprekers be
nadrukten dat er intussen goe
de slagen zijn gemaakt in het 
proces van samenwerking en 
dat uiteindelijke samenvoeging 
van het cultuurcluster - Muziek
school Art4U, Museum 't Oude 
Slot, De bibliotheek, Theater De 
Schalm - belangrijker is dan het 
behoud van het eigen (muziek) 
gebouw.

KRITIEK VERSTOMD
De eerder zo kritische VVD- 
fractie bleek als kersverse co
alitiepartner het standpunt te 
hebben bijgedraaid. "We zijn 
geen groot voorstander van de 
verhuizing, maar in de politiek 
is het geven en nemen en we 
kunnen instemmen met een 
hogere bijdrage voor de ver
bouwing van de bieb. We wil
len de structurele bezuinigingen 
realiseren, en wachten een rea
listisch voorstel af van het col
lege. Maar ook wij geven geen 
blanco cheque af", liet Daan de 
Kort horen.

Dat is ook zeker niet de be
doeling, stelde de nieuwe por
tefeuillehouder Mariënne van 
Dongen resoluut. Zij zegt toe 
in september met een uitge
werkt voorstel naar de raad te 
komen, inclusief de potentiële 
winnaar van de aanbesteding, 
een financiële onderbouwing 
en planning.

Kinderboerderij 
krijgt eindelijk zijn kiosk
Twintig jaar al stond het op het wensenlijstje van GBV, en nu 
komt het er: een niet-commerciële horecavoorziening met toilet 
bij kinderboerderij De Hazewinkel in 't Look. Met twee wethou
ders in het college en een grote raadsfractie kon het niet mis gaan. 
Al geeft de stemverhouding (13 voor, 11 tegen) wel aan dat het 
ook nu geen gelopen race was. De gehele oppositie - VSA, PvdA, 
CDA en Samenwerkend Veldhoven - stemden tegen.

Hoewel voorstander Pierre Bij- 
nen (GBV) opnieuw de maat
schappelijke participatie in het 
project benadrukte - de kiosk 
zal worden gerund door men
sen van Cordaad en Severinus 
- hadden andere fracties het 
gevoel dat dit nevendoel werd 
gebruikt om het voorstel door 
te drukken. "Er is een kapstok 
gevonden om het voorstel aan 
op te hangen. Wij denken dat 
er een betere oplossing is: een 
extra toilet in de kinderboerde
rij. Het college lijkt niet erg op 
zoek naar draagvlak", mop
perde VSA-woordvoerder Björn 
Wijnands in zijn nieuwe rol als 
oppositievoerder.

VVD'er Maarten Prinsen kwam 
opeens met een onderzoek uit 
de hoge hoed waaruit bleek dat

een ruime meerderheid de kiosk 
wél ziet zitten. Verder was het 
vooral een herhaling van zetten: 
een boze CDA-fractie die 80 
mille voor de kiosk weggegooid 
geld vindt, de PvdA die valt over 
het ontbreken van behoefte-on- 
derzoek en Herman Kootkar die 
vergeefs stelt dat de kiosk geen 
kerntaak van de gemeente is.

De emotionele avond werd ver 
na elven besloten met een ste
kelig en venijnig debatje tus
sen de raadsfracties. Ook het 
onderonsje tussen een geïrri
teerde Pierre Bijnen (GBV) en 
raadsvoorzitter Jack Mikkers, die 
vervolgens de heer Bijnen het 
woord ontzegde, was tekenend. 
Het illustreert dat de verhou
dingen in de raad voor even (?) 
flink onder druk staan.

Veldhoven,r Kinderboerderij

Ţļ ~Uil

Dialoog met Oerle over tijdelijke 
huisvesting hoeft niet opnieuw
De onrust die in Oerle is ontstaan na de aankondiging dat 
daar - dicht bij het dorpscentrum en de basisschool - een 
locatie komt voor huisvesting van (vooral) statushouders en 
urgenten, heeft nog een staartje gekregen in de gemeente
raad. Drie oppositiepartijen dienden een motie in.

Daarin ging het niet om het 
krediet van 853.000 euro voor 
het inrichten van de vier lo
caties, maar om betere com
municatie naar de burgers. 
Want die was ronduit matig in 
het geval van locatie Hoogac- 
kers in Oerle, meende CDA- 
woordvoerder Ton Bolsius. 
"Van de wethouder krijgen 
we steeds te horen wat hij al
lemaal heeft gedaan op dit 
vlak. Maar is het ook bij de 
mensen overgekomen?"

Ook de andere indieners van 
de motie, Herman Kootkar 
(Samenwerkend Veldhoven) 
en Jeroen Rooijakkers (PvdA) 
vonden dat de communicatie 
met de Oerlenaren tekort is 
geschoten. Hun pleidooi voor 
een nieuwe, open dialoog om 
meer draagvlak te creëren 
voor het plan vond geen ge
hoor bij wethouder Hans van 
de Looij (GBV).

"Natuurlijk, het kan altijd be
ter. Maar ik ga niet zeggen

dat de communicatie onder de 
maat was. We hebben contact 
gezocht en gehad met ver
tegenwoordigers van Oerle, 
met de actiegroep van de ou
ders van de school en met de 
dorpsraad. Toen bleek dat er 
zorgen waren over de veilig
heid van de kinderen hebben 
wij aangeboden om op school 
nogmaals uitleg te geven. 
Daar is niet op gereageerd. Op 
sommige voorlichtingsavon
den in Oerle en Zeelst was de 
gemeente zelfs niet welkom!", 
aldus wethouder Van de Looij.

Met zijn uitleg dat de gemeen
te echt alles uit de kast heeft 
gehaald, konden de coalitie
fracties leven. De motie werd 
met 14 - 11 verworpen. Het 
raadsvoorstel om C853.000 
beschikbaar te stellen voor het 
bouw- en woonrijp maken van 
de tijdelijke huisvestingsloca- 
ties bij de Blaarthemseweg, 
Djept/Heerbaan, Bosackers 
en Hoogackers werd unaniem 
aangenomen.
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Persbericht

Coalitie in gemeenteraad Veldhoven wijzigt per direct

GBV,VVD en D66 gaan politiek samen werken

GBV en D66 hebben besloten per direct hun politieke samenwerking met VSA in de 
gemeenteraad van Veldhoven stop te zetten. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat er 
onvoldoende overeenstemming kon worden bereikt met betrekking tot enkele 
zwaarwegende dossiers. Het vertrouwen ontbreekt dat deze verschillen van inzicht alsnog 
overbrugd kunnen worden, wat voor GBV en D66 de verdere samenwerking met VSA 
onmogelijk maakt.

GBV en D66 hebben hierop de VVD bereid gevonden om in de nog resterende raadsperiode 
te gaan samenwerken, waardoor er opnieuw een meerderheidscoalitie mogelijk wordt. De 
drie partijen nemen hiermee hun bestuurlijke verantwoordelijkheid om een stabiel bestuur van 
Veldhoven te waarborgen.

Deze nieuwe situatie heeft wel tot gevolg dat de voorgenomen benoeming van VSA 
wethouder kandidaat, Jan van Burgsteden, op dinsdag 30 mei niet door zal gaan. GBV en 
D66 hechten er aan nadrukkelijk te verklaren dat de huidige gang van zaken geheel los staat 
van zijn kandidatuur en betreuren dit voor hem persoonlijk zeer.

Vragen?

Contactpersoon namens GBV:
Mariënne van Dongen, tel. 06-20 40 17 05, e-mail marienne.vandongen@icloud.com 

Contactpersoon namens VVD:
Daan de Kort, tel. 06-37195941, email: daandekort@live.nl 

Contactpersoon namens D66:
Ingrid Hartlief, tel. 06-27 526 506, email: ingrid.hartlief@d66veldhoven.nl
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Verklaring betreffende coalitiebreuk en vorming nieuwe coalitie
Naar aanleiding van een signaal op 9 mei van de fractievoorzitter van VSA is een speciaal 
coalitieberaad ingelast op 15 mei. Tijdens dit overleg werden GBV en D66 onaangenaam 
verrast door het feit dat er onvoldoende of geen steun zou zijn binnen VSA voor drie 
dossiers. Het betrof de kredietaanvraag voor de plaatsing van de tijdelijke woonunits, de 
verbouwing van de bibliotheek t.b.v. de muziekschool en de toiletvoorziening/kiosk bij 
kinderboerderij De Hazewinkel met uitbreiding van mogelijkheden voor maatschappelijke 
participatie. Tijdens dat overleg werd geen inhoudelijke overeenstemming bereikt met 
VSA. De wethouders betrokken bij het dossier verbouwing bibliotheek, voelden zich 
onvoldoende gesteund en gaven beiden aan hun portefeuille neer te leggen bij een 
ingrijpende koerswijziging. Dit werd door VSA voor kennisgeving aangenomen en 
hiermee was de vertrouwensbreuk een feit.

Direct na de oordeelsvormende raadsvergadering op 16 mei is door de verantwoordelijke 
wethouder voor de ’kiosk' bij de kinderboerderij nog geprobeerd om op korte termijn 
met elkaar in gesprek te gaan over deze coalitieafspraak, maar dit werd geweigerd door 
VSA. Het vertrouwen om deze periode gezamenlijk tot een goed einde te brengen liep 
daarmee opnieuw een flinke deuk op.

De vraag diende zich daarop aan of GBV en D66 wel door konden gaan met VSA als 
coalitiegenoot. Bij al deze dossiers gaat het om het nakomen van afspraken en/of de 
beginselen van behoorlijk bestuur. Bij het afwijken van een -sinds geruime tijd- 
ingezette lijn komen deze onder druk te staan. Met als complicerende factor dat we aan 
de vooravond stonden van de benoeming van een nieuwe VSA-wethouder.

De reden voor de definitief ontstane coalitiebreuk is dan ook vooral terug te voeren op 
het gebrek aan vertrouwen in elkaar en op het feit dat dat de coalitie haar afspraken in 
zowel het coalitieprogramma als anderszins niet meer kon nakomen. De 
politiek/bestuurlijke instabiliteit die hiervan het gevolg zou zijn, vormde voor GBV en D66 
de belangrijkste overweging om over te gaan tot beëindiging van de samenwerking met 
VSA.

Afspraken GBV, VVD en D66
In de week na de raadsvergadering van 16 mei zijn er door GBV en D66 verkennende 
gesprekken gevoerd met VVD. Het dossier 'verbouwing bibliotheek' bleek het meest 
lastige onderwerp voor een eventuele politieke samenwerking. Na de uitwisseling van 
argumenten en met het oog op de bestuurlijke stabiliteit die wenselijk is voor Veldhoven 
in deze periode, heeft de VVD zich op haar positie beraden.

Het was voor de VVD het gemakkelijkst geweest om in de oppositie te blijven en de 
moeilijke dossiers die voor ons liggen niet mede ter hand te nemen. GBV en D66 zijn blij 
dat dit niet gebeurd is en dat de VVD haar bestuurlijke verantwoordelijkheid samen met 
GBV en D66 wil nemen.

Voor GBV en D66 is het belangrijk dat het proces om te komen tot een bezuiniging op de 
culturele instellingen voortgezet kan worden, dat de instellingen eindelijk zicht hebben op 
een definitieve gebouwelijke oplossing en er een herontwikkeling mogelijk gemaakt 
wordt aan de Bossebaan. Over de kredietaanvraag voor tijdelijke woonunits bleek al 
overeenstemming met de VVD tijdens de oordeelsvormende vergadering van 16 mei.
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Daarnaast hechten GBV en D66 aan het nakomen van de coalitieafspraak omtrent de 
kiosk bij de kinderboerderij.

De drie coalitiepartijen hebben afgesproken dat er geen nieuw coalitieprogramma komt; 
de vigerende programmabegroting vormt uitgangspunt voor beleid. Bij de nieuwe 
programmabegroting wordt op verzoek van de VVD de reeds ingeboekte verhoging van 
de OZB in 2018 met 2,50Zo teruggedraaid. Er wordt gewerkt aan een goede oplossing 
voor het Pastoor Vekemans Fonds én wordt welstandsvrij bouwen zo gauw en volledig 
mogelijk gerealiseerd. De onderwerpen die aan de raad zijn zullen via de reguliere 
procedures aan de raad worden voorgelegd. En daar waar het een collegebevoegdheid 
betreft, wordt in collegiaal bestuur uitvoering gegeven aan deze afspraken.

Hiermee hebben de drie partijen openheid van zaken gegeven over deze interne 
bestuurscrisis. Wij willen het graag hierbij laten en we gaan met vertrouwen samen aan 
de slag voor Veldhoven.

Vragen?
Contactpersoon namens GBV:
Mariënne van Dongen, tel. 06-20 40 17 05, e-mail: marienne.vandongen@icloud.com 

Contactpersoon namens VVD:
Daan de Kort, tel. 06-37195941, email: daandekort@live.nl 

Contactpersoon namens D66:
Ingrid Hartlief, tel. 06-27 526 506, email: ingrid.hartlief@d66veldhoven.nl
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17.081 | 17bs00120 
12 juni 2017 
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Onderzoek geloofsbrieven en benoeming wethouder 
A.G.C.M. (Ad) van den Oever

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven; 

gelet op;
- het ontstaan van een vacature voor wethouder na het genomen ontslag door 

wethouder mevrouw N.H.C. Ramaekers-Rutjens per 8 mei 2017 wegens haar 
benoeming tot burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem;

- het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrieven, waarin de 
commissie verklaart de stukken te hebben onderzocht en in orde bevonden;

- artikel 35, 36, 36a en 43 van de Gemeentewet;
- artikel 6 lid 5 Reglement van de Orde van de Raad;

b e s l u i t :

1. Onder goedkeuring van de geloofsbrieven en de daarbij behorende bescheiden te 
benoemen tot wethouder van de gemeente Veldhoven: 
de heer Van den Oever, A.G.C.M. (VVD) - 1,0 fte;

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 12 juni 2017

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.082 | 17bs00121 
12 juni 2017 
24a
Onderzoek geloofsbrieven en toelating leden gemeenteraad

De raad van de gemeente Veldhoven;

Overwegende dat er voldaan moet worden aan de voorgeschreven procedures uit de 
Kieswet zodat het nieuwe raadslid beschikt over een rechtmatige grondslag voor het 
uitoefenen van zijn bevoegdheid;

Gezien het rapport van de commissie tot onderzoek geloofsbrieven;

Gelet op artikelen V 4 en V 12 van de Kieswet;

b e s l u i t :

4 dhr. Kaspers, J.P.G.M.

toe te laten als lid van de raad van de gemeente Veldhoven.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 12 juni 2017

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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Aan alle raadsleden en steunfractieleden 
van de gemeente Veldhoven

datum 2 mei 2017 behandeld door 
afdeling 
telefoon 
IBAN

Malou van Woerkum 
Regie & Ontwikkeling 
14 040
NL08BNGH 0285 0087 14

uw kenmerk 
uw brief van 
ons kenmerk 
bijlage

17UIT02197

onderwerp Voorstel voor extra agendapunt over verbouwing bibliotheek voor huisvesting 
muziekschool

Geachte raadsleden en steunfractieleden,

Uit het aanbestedingstraject voor de verbouwing van de bibliotheek in het kader van 
huisvesting van de muziekschool is medio april gebleken dat de investeringsbijdrage, 
die uw raad op 15 december 2015 beschikbaar heeft gesteld, onvoldoende is. Na 
afweging van diverse opties stellen wij uw raad voor om een gezamenlijke verkenning 
uit te voeren naar het oprekken van de financiële kaders, zodat de verbouwing toch 
kwalitatief en duurzaam kan plaatsvinden.
Wij stellen voor deze verkenning als extra agendapunt op te voeren tijdens de 
oordeelsvormende raadsvergadering van dinsdag 16 mei aanstaande.

Wat ging vooraf?
Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2013 is besloten om vanaf 2016 te 
bezuinigen op de subsidies van vier professionele instellingen. Om deze bezuiniging te 
realiseren, is het nodig om onder andere de bibliotheek te verbouwen om in dit 
gebouw ook de muziekschool te huisvesten, zoals vastgelegd in het raadsbesluit van 
15 december 2015.

Afgelopen periode bent u meerdere malen op de hoogte gebracht van de voortgang 
van het proces en de aanbesteding. Gaandeweg bleek dat het realiseren van de 
verbouwing binnen de gestelde kaders een uitdaging was. Daarover bent u eerder 
geïnformeerd.

Wat is de stand van zaken nu?
In het aanbestedingstraject is met marktpartijen gesproken (dialoogsessies) en zijn er 
creatieve bouwkundige en programmatische verbouwingsconcepten op tafel gekomen. 
Echter, binnen de gestelde financiële kaders is een kwalitatieve en duurzame 
verbouwing met draagvlak bij de instellingen niet mogelijk. De drie marktpartijen 
hebben dan ook kenbaar gemaakt dat zij het aanbestedingstraject niet kunnen en 
willen voortzetten.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



Dit betekent in elk geval dat de voorziene planning van de verbouwing en de 
verhuizing van de muziekschool niet haalbaar is. Ook de daarmee samenhangende 
bezuinigingstaakstelling op de vier instellingen zal vertraging oplopen. Ten slotte zal 
dit effect hebben op de planning van de herontwikkeling van de locatie van de huidige 
muziekschool. Om deze reden komen wij nu bij u terug.

Mening van ons college
Ons college heeft zich de afgelopen weken bezonnen over de ontstane situatie. De 
eerder uitgesproken verwachting dat binnen de gestelde kaders tot een goede 
oplossing kon worden gekomen door een vernieuwende wijze van aanbesteden, 
waarbij een beroep is gedaan op de creativiteit van de marktpartijen, is niet 
uitgekomen. Uiteindelijk is ons college van mening dat het belang van Veldhoven, 
haar inwoners en haar voorzieningen leidend moet zijn bij het vervolg. Ook de Raden 
van Toezicht en de directies van de culturele instellingen onderschrijven het belang 
om de cultuurfuncties in één gebouw en in het centrum samen te brengen.

Dit niet alleen met als doel een toekomstbestendig en duurzaam aanbod van culturele 
activiteiten te creëren, maar ook om een levendig centrum te realiseren zoals ook het 
centrumontwikkelingsprogramma voorstaat. Dit alles in het belang van onze inwoners 
en ondernemers.

Vraag aan uw raad
Bovenstaand inhoudelijk belang staat voor ons voorop. Daarnaast willen wij de 
verwachtingen die bij de culturele instellingen zijn gewekt over de te leveren kwaliteit, 
gestand doen. Wij realiseren ons dat dit extra financiële gevolgen heeft en juist die 
mogelijkheid willen wij met uw raad verkennen.

Concreet is dus de vraag aan uw raad of u bereid bent het gestelde financiële kader te 
verruimen en in een later stadium een hoger investeringsbedrag beschikbaar te 
stellen. Hoe groot deze verruiming is, is momenteel nog niet bekend. Wij vragen aan 
uw raad dus een richtinggevende uitspraak.

Vervolg
Wanneer uw raad deze richting wil ondersteunen, dan stellen wij voor om tijdens de 
raadscyclus van juni/juli het financiële kader te verruimen. Na overleg met de 
marktpartijen zal ons college vervolgens in het derde kwartaal met een concreet en 
uitgewerkt voorstel voor de verbouwing komen, gebaseerd op de door uw raad 
aangegeven richting.

Reactie op procesvoorstel gevraagd
Wij realiseren ons dat we op korte termijn met dit voorstel komen en dat de 
raadsagenda van 16 mei al zeer goed gevuld is. Gelet op het belang van het 
onderwerp willen wij deze informatie tijdig met u delen en op korte termijn de te 
volgen richting bespreken. Een uitloop is eventueel mogelijk naar een extra 
raadsbijeenkomst op dinsdag 23 mei of maandag 29 mei.

Wij vragen u om uiterlijk maandag 8 mei aan de griffie aan te geven of u dit 
onderwerp op de raadsagenda van 16 mei wilt plaatsen (met eventuele uitloop naar 
een andere dag).

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Leon Busschops 
Locosecretaris

Hans van de Looij 
Locoburgemeester



INSPREKEN RAAD d.d. 12 juni 2017.

Geachte leden van de Raad,

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om in te spreken over het onderwerp 
"verbouwing bibliotheek voor huisvesting muziekschool". Ik doe dit -behalve namens de 
directie van Art4U- mede namens bestuur en raad van toezicht van de bibliotheek.

Nadat uw Raad in 2013 het besluit nam om te bezuinigen op de subsidies van de vier 
professionele instellingen, zijn in 2014 en 2015 in deze zaal besluiten genomen over het 
afstoten van de muziekschool aan de Bossebaan en de verhuizing van Art4U naar het 
huidige bibliotheekgebouw.

De uitgangspunten die mede ten grondslag lagen aan deze besluiten waren:

* behoud van het culturele aanbod en de instellingen die daarvoor verantwoordelijk zijn
* interactiviteit tussen de instellingen
* delen van de lasten
* realiseren van synergievoordelen
* programmatische afstemming

Van het gehele pakket aan maatregelen, wensen en perspectieven in het bezuinigingsdossier 
was het verplaatsen van de muziekschool naar de locatie Meiveld/Minneveld het meest 
opmerkelijke. Dit blijkt weerbarstig en heeft van de vier culturele instellingen en vooral van 
de meest direct betrokkenen- de bibliotheek en Art4U- heel veel tijd en energie gevraagd.

Wij hebben in het licht van de Raadsbesluiten het college toegezegd loyaal mee te werken 
aan de herhuisvesting en we hebben die belofte ook waargemaakt. Echter, we zijn nu ruim 
twee jaar verder en alle betrokkenen zijn in de loop van het proces tot de constatering 
gekomen dat binnen de door u gestelde kaders, de herhuisvesting van Art4U in het gebouw 
van de bibliotheek niet haalbaar is.

Het college beoogt onze beide instellingen van een adequate, kwalitatief goede huisvesting 
te voorzien. Maar het huisvesten van een muziekschool in een bestaand bibliotheekgebouw 
vraagt ingrijpender voorzieningen dan wellicht eerder gedacht. Waarbij kenmerkend is voor 
dit herhuisvestingsproces dat gewaakt moet worden voor suboptimale oplossingen.

In het proces is bij herhaling geprobeerd - en aan ons gevraagd- om het in aanvang reeds 
sobere pakket aan functionele eisen verder naar beneden bij te stellen. Dit met het oogmerk 
om binnen de financiële kaders te blijven. Er is door alle betrokken partijen veel energie en 
creativiteit in dit proces gestopt, maar het is duidelijk geworden, dat we met het huidige 
budget van 1,5 miljoen (inclusief btw) het programma van eisen met daarin verankerd de 
functionele uitgangspunten voor een muziekschool en een bibliotheek, zowel ruimtelijk als 
akoestisch niet kunnen realiseren.



In de samenwerking zijn inmiddels behoorlijke vorderingen gemaakt en deze heeft ons als 
instellingen dichter bij elkaar gebracht, inzicht gegeven in elkaars primaire taakstelling, 
opdracht en identiteit. Het heeft een goed fundament gelegd voor de verdere ontwikkeling 
van het cultuurcluster.
Dat betekent dat we dat proces willen voortzetten en intensiveren maar daar hoort ook 
adequate huisvesting bij; een huisvesting passend bij een gemeente uit de Brainportregio.

Huisvesting waarin voor iedere instelling een herkenbare plaats is, die het mogelijk maakt de 
primaire taak optimaal te kunnen uitvoeren en die de samenwerking faciliteert. Een 
bibliotheek waarin gezocht, gelezen, gestudeerd kan worden naast een muziekschool waarin 
muziek gemaakt kan worden door zachte violen en maar ook trompetten of een rockband en 
een museum dat de mogelijkheden heeft mensen te laten genieten van uitingen van kunst 
en cultureel erfgoed. Een huisvesting waarin het voor iedere Veldhovenaar aangenaam 
verblijven is en waar ieder wat kan vinden van zijn gading en waar ontmoeting centraal 
staat. Dit alles in het licht van de toekomstbestendigheid van het culturele 
voorzieningenniveau in Veldhoven.

Geachte leden van de raad, er is nu een nieuwe situatie ontstaan. Desgevraagd hebben wij 
het college opnieuw laten weten constructief mee te willen blijven werken aan de verdere 
ontwikkeling van het cultuurcluster inclusief de herhuisvestingsplannen onder de 
voorwaarde dat de mogelijkheid wordt geboden althans onderzocht de gewenste kwaliteit 
als geschetst te matchen met een voldoende financiering. Een financiering die waarborgt 
dat zowel bibliotheek als muziekschool niet langer in onzekerheid blijven en zich zorgen 
moeten maken over de kwaliteit van onze herhuisvesting.

Peter Bunnik vz. muziekschool Art4U
Roland de Moor vz. bibliotheek Veldhoven



INSPREKEN RAAD d.d. 12 juni 2017.

Geachte leden van de Raad,

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik vanavond in te spreken aangaande het thema "de 
herhuisvesting van Art4U in het gebouw van de Bibliotheek". Mijn naam is Lies de Groot en 
ik ben voorzitter van de RvT van De Schalm.

Ik spreek in namens De Schalm en zeker ook namens Museum 't Oude Slot. Beide 
organisaties zijn weliswaar indirect partij bij het dossier huisvesting, maar daardoor niet 
minder betrokken.

Sinds 2011 hebben wij als culturele instellingen te maken met structurele bezuinigingen. 
Steeds weer hebben wij de handschoen opgepakt om naar eer en geweten tot een sluitende 
begroting voor nu en in de toekomst te komen.

Namens De Schalm en Museum 't Oude Slot wil ik hier nogmaals bevestigen, dat de beoogde 
samenwerking veel perspectief biedt en dat we daar onze bijdrage aan blijven leveren. We 
zien ook, dat uitstel voor een passende oplossing voor de huisvesting van Art4U meer en 
meer als een belemmering gaat werken op de benefits in die samenwerking. Dit komt de 
motivatie van de 4 instellingen en de medewerkers niet ten goede.

De Schalm en 't Oude Slot blijven zich constructief opstellen in dit dossier en tonen daarbij 
de nodige flexibiliteit. Zo had het museum in eerste instantie het plan om in het 
bibliotheek/muziekgebouw de ruimtelijke verbinding aan te gaan met erfgoed en beeldende 
kunst. Dit plan is door het museum ingeleverd ten gunste van de adequate huisvesting van 
Art4U.

De Schalm heeft samen met Art4U het onderzoek naar een effectieve samenwerking in het 
multifunctioneel gebruik van De Schalm ten dienste van de muziekschool nagenoeg 
afgerond.

Bij het verder vormgeven van de samenwerking met en tussen de culturele instellingen 
hebben alle organisaties er veel belang bij, dat er een gezonde en duurzame exploitatie 
mogelijk blijft.

Namens De Schalm en Museum 't Oude Slot doe ik een beroep op deze Raad om ruimte te 
bieden voor een effectieve, duurzame en kwalitatief noodzakelijke oplossing voor het 
huisvestingsvraagstuk van de muziekschool en goede kaders te bieden voor een gezonde en 
duurzame exploitatie van de 4 culturele instellingen in Veldhoven.

Lies de Groot Z Jan Wouda Z Lau Donkers Z Annette Redegeld
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Adviesnota raad
Eerste kwartaalrapportage 2017

Samenvatting

Voor u ligt de eerste kwartaalrapportage over 2017. Met de kwartaalrapportage 
informeert het college de raad op programmaniveau over de afwijkingen die zich in 
het eerste kwartaal hebben voorgedaan vergeleken met de begroting. Hierbij wordt 
inzicht gegeven in hoe met afwijkingen (financieel en beleidsmatig) wordt omgegaan 
en wordt een oplossing en/of bijsturing voorgesteld. De eerste kwartaalrapportage 
geeft een positieve financiële bijstelling voor 2017. Hierdoor wordt het begrotingssaldo 
2017 positief.

Beslispunten

1. De afwijkingen en bijstellingen over 2017 in de Programmaverantwoording en 
meerjarige financiële bijstellingen per programma in paragraaf 4.2 vast te stellen;

2. De mutaties in reserves en voorzieningen in paragraaf 4.3 vast te stellen.

Inleiding

Met deze kwartaalrapportage wordt aangegeven of ontwikkelingen in het eerste 
kwartaal van 2017 aanleiding geven tot bijstellingen. Bijstellingen kunnen zowel 
beleidsinhoudelijk als financieel zijn.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

» Gemeentewet
» Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV)
» Nota P&C Cyclus 2014, die 26 maart 2013 door de raad is vastgesteld.

Beoogd effect

Invulling geven aan de controlerende en sturende rol van de raad, bij het bereiken 
van de gestelde doelen.

Argumenten

1.1 De 1e kwartaalrapportage 2017 geeft de bijstelling voor 2017 weer inclusief de 
meerjarige gevolgen.
Voor 2017 zijn zowel beleidsinhoudelijke als financiële bijstellingen noodzakelijk om 
alle (gemeentelijke) taken te volbrengen. Het gaat hier om de afwijkingen die 
gesignaleerd worden voor 2017 inclusief meerjarige financiële doorwerking (paragraaf 
4.2).



1.2 en 2.1 De (financiële) bijstellingen zijn de bevoegdheid van de raad.
Budgetrecht is het recht om over middelen te beschikken. Het budgetrecht ligt in 
gemeenten bij de raad. Dit is verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet: 'Voor alle 
taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij 
daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting 
kan aanwenden'. In hetzelfde wetsartikel is bepaald dat slechts uitgaven mogen 
worden gedaan tot de bedragen die op de begroting zijn gebracht. De essentie van het 
budgetrecht is dat de raad door middel van de vaststelling van de begroting het 
college machtigt tot uitvoering conform de begroting. De begroting is daarmee tevens 
de basis voor de bedrijfsvoering en de basis voor de verantwoording door middel van 
de jaarstukken.

Het college moet de raad in staat stellen om zijn budgetrecht goed te kunnen invullen. 
Het college dient daartoe bij de raad een ontwerp begroting en meerjarenraming in. 
Deze stukken moeten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden 
gevormd over de financiële positie en over de baten en lasten. Om de geplande 
activiteiten vanuit de begroting rechtmatig uit te voeren, inclusief bijstellingen, is een 
besluit van uw raad nodig.

Kanttekeningen en risico's

1.1. Financiële terughoudendheid is noodzakelijk
Aanhoudend maakt de financiële situatie het noodzakelijk dat terughoudend zal 
moeten worden omgegaan met besluiten in het kader van investeringen c.q. projecten 
en de belasting van de exploitatie en reserves.

Financiën

Het financiële vertrekpunt voor deze kwartaalrapportage is het meerjarensaldo 2017
2020 uit de programmabegroting 2017.

Hieronder volgt het financiële perspectief 2017-2020 inclusief de bijstelling van deze 
1e kwartaalrapportage 2017:

bedragen x C 1.000,
- :: tekort (nadeel) 2017 2018 2019 2020

Primitieve begroting 2017-2020 111 446 416 778

- Ammendementen begroting 2017 0 151 -1 40
- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2016 -316 302 556 687
- Bijstellen kaders onderzoek zwembad (besluit maart 2017) -10 -221 -221 -221

Saldo na kwartaalrapportage III-2016 -215 678 750 1.284

- Totaal bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2017 257 -745 -402 -549

Bijgestelde begroting 2017 na kwarap I 2017 42 -67 348 735

Het begrotingsoverschot voor 2017 als startpunt voor deze rapportage is C 111.000 
positief. Hierop wordt toegevoegd besluiten die tussentijds zijn genomen (3e kwartaal
rapportage 2016 en bijstelling kaders zwembad).
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Uw raad stelt met deze kwartaalrapportage de programmabladen vast waarin per 
saldo een positieve bijstelling gepresenteerd wordt van C 257.000 voor het 
begrotingsjaar 2017 (bijstelling in 2018: -C 745.000, 2019: -C 402.000 en 2020:
-C 549.000). Na verwerking van deze kwartaalrapportage wordt over 2017 een saldo 
verwacht van C 42.000 positief.

Communicatie en samenspraak

Informatie aan inwoners en bedrijven over de eerste kwartaalrapportage 2017 vindt 
plaats via de website

Uitvoering | planning

Niet van toepassing

Bijlagen

Eerste kwartaalrapportage 2017.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.070 | 17bs00085 
12 juni 2017 
26
Eerste kwartaalrapportage 2017

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 april 2017, nr. 17.069

overwegende dat de raad op grond van de wet bevoegd is tot het bijstellen van de 
begroting in beleidsinhoudelijke en financiële zin

b e s l u i t :

1. De afwijkingen en bijstellingen over 2017 in de Programmaverantwoording en 
meerjarige financiële bijstellingen per programma in paragraaf 4.2 vast te stellen;

2. De mutaties in reserves en voorzieningen in paragraaf 4.3 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 12 juni 2017

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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INLEIDING

1.1 Algemeen

De 1e kwartaalrapportage 2017 geeft het verwachte verloop weer van de 
begrotingsuitvoering 2017 op basis van de eerste drie maanden van 2017. De vraag die 
in deze kwartaalrapportage centraal staat, is of de uitvoering (en budgetuitputting) 
zodanig verloopt dat aan het einde van het jaar de resultaten zijn geleverd, die in de 
begroting 2017 zijn afgesproken.

Bij het opstellen van deze kwartaalrapportage is een ondergrens gehanteerd waarboven 
financiële afwijkingen worden toegelicht op de programmabladen. Voor 
exploitatiebudgetten ligt deze grens op C 50 en voor kredieten op C 100.

De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x C 1.000.

1.2 Leeswijzer

De kwartaalrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een samenvattend financieel overzicht over 2017.
In hoofdstuk 3 wordt per programma een overzicht gepresenteerd.
Elk programma begint met de doelstellingen die zijn overgenomen uit de begroting. Met 
behulp van stoplichten wordt gerapporteerd over de voortgang van het realiseren van de 
doelstellingen.
» Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of te niet realiseren.
» Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie.
» Groen = op schema of geheel gerealiseerd.
» Wit = "neutraal" (nog) niet begonnen, omdat het startmoment nog in de toekomst 

ligt

Rode en oranje stoplichtkleuren worden toegelicht,
Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen: de primitieve 
begroting (boekwerk Programmabegroting 2017), de bijgestelde begroting tot aan de 1e 
kwarap (kolom Budget na wijzigingen), het budget tot en met het 1e kwartaal en de 
realisatie tot en met het 1e kwartaal. Vervolgens wordt een prognose gegeven van het 
verwachte budget over 2017. De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget en de 
rode en oranje stoplichtkleuren zijn per programma toegelicht.
In hoofdstuk 4 wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige 
bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2017-2020 worden 
gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk 
weergegeven. Per programma wordt ook inzicht geboden in de bijgestelde kredieten.
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FINANCIËLE POSITIE

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2017 van de gemeente Veldhoven geschetst 
na verwerking van de bijstellingen uit deze 1e kwartaalrapportage 2017. Dit wordt 
uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2017.

2.2 Begrotingssaldo 2017

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2017 
weergegeven na verwerking van deze 1e kwartaalrapportage 2017:

bedragen x C 1.000,
- = tekort (nadeel) 2017

Primitieve begroting 2017-2020 111

- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2016 -316
- Bijstellen kaders onderzoek zwembad (besluit maart 2017) -10

Saldo na kwartaalrapportage III-2016 -215

- Totaal bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2017 257

Bijgestelde begroting 2017 na kwarap I 2017 42

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2017 bij de begroting 2017. Verder zijn de 
consequenties verwerkt van de derde kwartaalrapportage 2016 en raadsbesluit over 
bijstellen kaders onderzoek zwembad (maart 2017).

Hieronder worden de grote bijstellingen 2017 uit deze kwartaalrapportage toegelicht.

Sociaal domein
De uitkeringslasten en de inkomsten van het Rijk worden meerjarig aangepast. De lasten 
worden bijgesteld met C 892 (in 2017 en 2018) en met C 592 (in 2019 en 2020) en de 
baten structureel met C 271. Verder is in het verleden teveel voorschot van het Rijk 
ontvangen voor BBZ. Dit geeft een nadeel van C 84.

Verkoop pand Blaarthemseweg
In dit pand was voorheen de Prins Willem Alexander School gehuisvest. Omdat de PWA 
school verhuisd is naar de Kempencampus staat het pand nagenoeg leeg. Er zijn geen 
strategische overwegingen om het pand aan te houden vandaar dat het verkocht is aan 
een particuliere onderwijsinstelling. Voordeel C 711.

Belastingen/WOZ
Binnen het cluster WOZ/belastingen/BAG worden nagenoeg alle werkzaamheden met 
betrekking tot de Wet WOZ, het waarderen, het opleggen van de aanslagen, de 
bezwaren en het innen van de belastinggelden in eigen beheer uitgevoerd. Door toename 
van de wettelijke taken is een structurele uitbreiding noodzakelijk. Nadeel C 72.

Rentebijstelling
Er heeft een herziening van de rente plaatsgevonden conform de nota rentebeleid wat 
leidt tot bijstelling van de rente percentage van 2,10Zo naar 1,907o in 2017 dit levert in 
2017 een nadeel op van C 240. Hogere boekwaarde BGE per 1 januari 2017 leidt tot 
hogere toegerekende rente naar BGE, 2017: voordeel C 520. Bijstelling werkelijk te 
betalen rente, 2017 voordeel C 79. Per saldo een voordeel in 2017 van C 359.
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Overhead
Doordat er minder overheadkosten doorberekend kunnen worden aan projecten BGE's 
(kosten overhead drukken hierdoor op de exploitatie) en uitbreiding van formatie voor 
taakverruiming coördinatoren (stijging kosten overhead) is er een bijstelling van 1,1 0Zo 
nodig voor de totale kosten overhead. Nadeel C 109.

2.3 Financieel technische bijstellingen jaarrekening 2016

In deze kwartaalrapportage wordt een tweetal financieel technische bijstellingen verwerkt 
die van invloed zijn op het saldo van elk programma (programma overstijgende 
bijstellingen). Deze technische bijstellingen zijn het gevolg van de jaarrekening 2016.

De bijstellingen worden in deze paragraaf (centraal) toegelicht i.p.v. in elk programma 
afzonderlijk. Door deze bijstellingen al te verwerken in de kolom "budget na wijziging" en 
"krediet na wijziging" van de financiële overzichten blijven de specifieke wijzigingen 
genoemd bij de programma's inzichtelijk. Het betreffen de volgende bijstellingen:
1. overhevelen restantkredieten 2016 naar 2017;
2. doorbelasting rente naar producten.

Ad 1. Overhevelen restantkredieten 2016 naar 2017 (effect 2017: O 136 voordeel)
In 2016 is minder aan investeringen uitgegeven dan gepland, waardoor een 
(restant)bedrag doorschuift naar 2017. Hierdoor worden de kredieten in 2017 voor 
C 2.823 opgehoogd. Met daarbij de verwachte dekking door subsidies van C 339. Door de 
verschuiving van investeringen is er voor 2016 per saldo een lagere afschrijvingslast van 
C 207. Een aantal investeringen wordt rechtstreeks ten laste van de exploitatie gebracht 
wat een nadeel geeft van C 71. Per saldo geeft dit nog een voordeel in de exploitatie van 
C 136.

Ad 2. Doorbelasting rente naar producten (effect 2017: O 2 nadeel)
Zoals bij punt 1 is aangegeven, is in 2016 minder aan investeringen uitgegeven dan 
gepland. Hierdoor verandert in 2017 de doorbelasting van de rente naar producten 
(nadeel C 2).

Algemeen
De (meerjarige) bijstellingen van reserves & voorzieningen voortvloeiend uit deze 
technische bijstellingen zijn in paragraaf 4.3 gepresenteerd met de afkorting TB 
(Technische Bijstelling).
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PROGRAMMAVERANTWOORDING

Kwartaal I 2017
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Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Stedelijk gebied - Veldhovense schaal leidend bij uitbreiding woonfunctie in 
het centrumgebied

Stedelijk gebied - Kwaliteitsimpuls Citycentrum

2. Nieuwbouwwijken - Ontwikkeling Zilverackers

3. Omgevingswet - Organisatie voorbereiden op inwerkingtreding in 2019.

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 1

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten
Eigendommen/grond 
Stedenbouw 
Bouwgrondexploitatie 
Eigendommen/gebouwen 
Afbouw bge compl./beheer 
Afbouw bge compl./realisatie 
Projecten derden (niet-BGE) 
Totale lasten

6500
6501 
6503 
6506
6508
6509 
6514

6500
6501 
6503 
6506
6508
6509 
6514

Baten
Eigendommen/grond 
Stedenbouw 
Bouwgrondexploitatie 
Eigendommen/gebouwen 
Afbouw bge compl./beheer 
Afbouw bge compl./realisatie 
Projecten derden (niet-BGE)
Totale baten

Primitief Budget 
budget na wijz.

t/m kwartaal 1

368
817

13.751
2.163

43
17.142

262

13.751
3.917

282
18.212

368
817

13.751
3.301

43
18.280

13.751
4.571

Saldo (- = nadeel) 1.070

Budget Realisatie

92 93
204 195

3.438 1.295
825 405

11 -41
4.570 1.947

65 25
1

3.438 1.295
1.143 1.353

70 128
4.716 2.802

Verwacht Toel. 
budget nr.

371
819

13.192
3.232

62
43

17.719

13.192
4.439

1
2,3

1
2,3

146 855

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 1 krediet na wijz. t/m kw 1 krediet

6501 728600 Centrum Ontwikkelingsprogramma U
6501 728700 Herinrichting openbaar gebied Run 1000 U
6501 728700 Herinrichting openbaar gebied Run 1000 I
6506 729100 Sondervick 11 (grond) U
6506 729101 Sondervick 11 (opstal) U

19
0 54
0
0
0

84
0

122
2
0
0
0

54
84

197
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2017
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Actualisatie bouwgrondexploitatie Bijstelling algemene vrije reserve door 
resultaatprognoses BGE: 2017
C+ C 43), 2018 C+ C 58), 2020 
(- C 925).

Naar aanleiding van de doorrekening van de bouwgrondexploitaties bij de 
jaarrekening 2016 is de resultaatprognose aangepast. Bijstellingen algemene 
vrije reserve:

2017 2018 2019 2020
Meerstraat 92
Hoge Boght 48
Schippershof -9 58
Oerle Zuid -255
Heistraat Zoom -41
Entrada * -629
Alm Phoenix (verliesvoorz.) -88

43 58 0 -925
* Resultaat Entrada is verschoven naar 2021 en biigesteld naar C 494.

2

Actualisatie verkoop panden Bijstelling algemene vrije reserve:
2017 (-C 365, 2018 -C 72 en 2019 
-C 6).

Negatieve bijstelling in 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 
Oeienboschdijk 97 al verkocht is in 2016 terwijl dit begroot was in 2017. De 
negatieve bijstelling in 2018 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat 
voorgesteld wordt om Sondervick 11 niet meer te verkopen en de grond 
(C 197) en opstal (C 165) te activeren.

3

Overzetten gebouwen onderwijs naar 
programma 1

Budgettair neutraal samen met 
programma 10

De gebouwen ten behoeve van onderwijshuisvesting worden overgedragen naar 
programma 1 zoals eerder ook de overzetting van de MFA's heeft 
plaatsgevonden. Voor de exploitatie geeft dit een nadeel van C 93 voor dit 
programma en een voordeel van eenzelfde bedrag voor programma 10.
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Programma 2 Wonen

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Regionaal bouwperspectief - Bij aanpassing actuele marktvraag 
verevening eventuele negatieve effecten regionale bouwopgave

2. Woningbouwcorporaties - Belangrijke rol corporaties bij bouw/huur/inbreng 
publieke ruimte en maken prestatieafspraken op basis van Woonvisie.

3. Woningbouw:
Evenwichtige verdeling huur/koop/sociale woningbouw

Woningbouw:
Voldoende aanbod alle doelgroepen

Woningbouw:
Stimulering (ver)bouw levensloopbestendige woningen

4. Starters:
Facilitering CPO-initiatieven en ontwikkeling mogelijkheden starterswoningen

Starters:
Streven naar substantiële verkorting wachttijden starters sociale huurmarkt

Prod. Omschrijving Primitief Budget t/m kwartaal 1 Verwacht Toel.
nr. producten programma 2 budget na wijz. ""Bũdğë^īRëã'Ñsãtie' budget nr.

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

6510 Volkshuisvesting 302 301 75 25 301
Totale lasten 302 301 75 25 301

Baten
6510 Volkshuisvesting

Totale baten 162
28
28

15
15

Saldo (- = nadeel) -140 -47 10-189

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief
nr. nr. krediet programma 2 krediet

6510 799112 Leningen u/g: startersleningen I 127 |

iet I Realisatie Verwacht Toel. 
jz. t/m kw 1 krediet nr.

127 0 127
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Programma 3 Veiligheid

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Woninginbraken - Aantal woninginbraken met 150Zo verminderen tov 2013

2. Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit - Verkrijgen inzicht en 
aanpakken

3. Jeugd - Aantal incidenten jeugdoverlast met 1007o verminderen tov 2013 1

Jeugd - Alle criminele/overlastgevende jeugdgroepen: één groep één plan

Jeugd - Aantal criminele/overlastgevende jeugdgroepen tot 0 terugdringen 1

Jeugd - Aantal verwijzingen Halt

Jeugd - Harde kern jongeren

4. Geweld:
Daling aantal geweldsmisdrijven tov 2013

5. Veilige woonomgeving/sociale kwaliteit:
Escalatie vanuit kwetsbare groepen beheersbaar maken

2

Veilige woonomgeving/sociale kwaliteit:
Realiseren 2 projecten ter bevordering bewustwording kwetsbare inwoners

6. Winkeldiefstallen

Prod. Omschrijving Primitief Budget t/m kwartaal 1
nr. Iproducten programma 3 budget na wijz. Budget Realisatie

6162

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten
Crisisbeheersing/rampenbestr. 47 47 12

6163 Regionale veiligheidszorg 1.989 1.989 497 504
6164 Veiligheid 355 355 89 78

Totale lasten 2.391 2.391 598 582

Verwacht Toel. 
budget nr.

47
1.989

355
2.391

Baten
6162 Crisisbeheersing/rampenbestr.
6163 Regionale veiligheidszorg
6164 Veiligheid

Totale baten

Saldo (- = nadeel) -2.391 -598 -582 -2.391

0 0 0
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2017
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Aanwezigheid 1 overlastgevende 
jeugdgroep.

Continueren van de gekozen aanpak

Er is nog één overlastgevende jeugdgroep actief, die is samengesmolten uit 2 
groepen. Dit heeft tot meer overlastmeldingen geleid. In het eerste kwartaal 
zijn er 58 meldingen over jeugdoverlast. Ten opzichte van het eerste kwartaal 
van vorig jaar is dit een stijging van 25. Dit wordt enerzijds veroorzaakt 
doordat in het kader van de aanpak van deze groep aan inwoners is verzocht 
om overlast te melden. Anderzijds zijn twee nieuwe hinderlijke groepen 
geïdentificeerd, die strak worden gemonitord.

2

Stijging van het aantal incidenten. Intensivering van de samenwerking 
van gemeente en ketenpartners.

In het eerste kwartaal zijn er 45 meldingen over verwarde personen. Ten 
opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar is dit een daling van 5. Ten 
opzichte van peiljaar 2013 is dit een stijging (jaartotaal: 90 meldingen).
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Programma 4 Beheer openbare ruimte

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Gedragsverandering bij inwoners en bedrijven voor een omgeving die 
schoon en op orde is - Stimulering bewustwording meer 
verantwoordelijkheid voor eigen omgeving

2. Verbetering kwaliteit groenbeheer en groenonderhoud - Onderzoek 
gericht op wijze aanbesteden/controle werkzaamheden/social 
return/bewonersparticipatie/mogelijkheden zwerfvuil

3. Effectieve bestrijding overlast door plaagdieren - Onderzoek en 
bestrijding in overleg met inwoners plaaggebied

1

4. Herinrichting 't Look heeft stevig draagvlak onder bewoners -
Aandachtspunten heldere communicatie en overleg tijdens uitvoering

5. Kwaliteitsimpuls voor de wijken - Daar waar mogelijk bewoners betrekken 
bij inrichting wijken. Voortgangsrapportage met aandacht voor tevredenheid 
bewoners

6. Vernielingen en beschadigingen - Inzichtelijk maken aantal vernielingen en 
beschadigingen gemeentelijke objecten in openbare ruimte.

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 4

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

6165 Verlichting
6166 Voorzieningen honden
6502 Vastgoedinformatie
6505 Inrichting openbaar gebied

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 1 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

780
213

58
159

1.210

775
213

58

0

194
53
15
40

302

6
24
10
56
96

775
213

58

0

Baten
6165 Verlichting
6166 Voorzieningen honden 
6502 Vastgoedinformatie
6505 Inrichting openbaar gebied

Totale baten

Saldo (- = nadeel)

93

-1.117

15

15

-287

3

-93

3

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 4 krediet na wijz. t/m kw 1 krediet

6165 780517 Vervangingsinvesteringen masten 2017 U
6165 780617 Vervangingsinvesteringen armaturen 2017 U
6165 780701 Vervanging.inv.openb.verlichting (alg) U
6505 709117 Beheersmaatr.Cobbeek 2008/2009/2010 U
6505 712700 Verblijfsgebied 't Look U

75
721

0
0

1.830

71
542

0
3

0
0

17
0

80

71
542

0
I 3
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2017
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1*

36 meldingen plaagdieren 1e kwartaal 
2017 (In 2016 1e kwartaal 37 
meldingen

Inwoners kunnen vanaf april 2017 
terecht bij het Kennis- en
Adviescentrum Dierplagen (KAD) met 
alle vragen over het voorkomen en 
bestrjden van plaagdieren.

*) Onderwerp vermeld vanwege politiek gevoelig thema.
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Programma 5 Bereikbaarheid

Doelstellingen

Zilverbaan - Tempo aanleg volgt tempo ontwikkelingen dorpen Zilverackers 

Kempenbaan - Reconstructie en aansluiting A67 worden gerealiseerd

3.

4.

5.

Hoofdontsluiting 't Look - Wegenplan wordt heringericht

Impuls fietsgebruik - Onderhoud/verbeteringen/knelpunten aanpakken; 
mogelijkheid fietspad tussen Sondervick en Hoge Boght onderzoeken

Verbeteren aansluiting OV op centrumgebied - Onderzoek mogelijkheden 
centraal punt in centrumgebied ter verbinding Veldhovense lijnen

Inritconstructies - Aanpassing/verwijdering hoge inritten en aandacht 
snelheidsremmende maatregelen zoals drempels

6. N69:
Uitgangspunt is raadsbrede standpuntbepaling

N69:
Uitgangspunt is dat aanleg geen extra kosten voor Veldhoven leidt

7.

8.

N69:
Voorkomen overlast door sluipverkeer

Parkeerbeleid - Budget neutrale parkeeroplossing met verlenging verblijfstijd 
in Citycentrum

Inzicht in verkeersongevallen - Inzicht verkrijgen in ziekenhuisopname na 
verkeersongeval met voertuig.
Inzicht verkrijgen in verkeersongevallen met gewonde fietsers.

1

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 5

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

6170 Verkeersobjecten
6171 Mobiliteit en veiligheid
6173 Wegen
6175 Werken voor derden/nutsv.
6176 Werken voor derden/overige
6180 Exploitatie parkeerbedrijf

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 1 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

661
156

2.248
46
68

1.140
4.319

596
156

2.285
46
68

1.107
4.258

148
39

569
12
17

284
1.069

30
43

283
20
17

290
683

596
156

2.270
46
68

1.107
4.243

1,2

Baten
6170 Verkeersobjecten
6171 Mobiliteit en veiligheid 
6173 Wegen
6175 Werken voor derden/nutsv.
6176 Werken voor derden/overige 
6180 Exploitatie parkeerbedrijf

Totale baten

21 25

84
47
64

1.299
1.515

84
47
64

5

21
12
16

325
379

1
5

47
4

26
98

181
1.299

1.519

25

84
47
64

Saldo (- = nadeel) -2.804 -690 -502 -2.724
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Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 5 krediet na wijz. tļm kw 1 krediet

6170 780702 Vervanging investeringen VRI

6170 780917 Vervanging investeringen VRI 2017

6173 707200 Verlengde Oersebaan(west.ontsluit.route)

6173 707201 Verlengde Heerbaan (WOR)

6173 707202 Zilverbaan (WOR)

6173 707202 Zilverbaan (WOR)

6173 707203 Aansluiting A67 (BNR)

6173 707203 Aansluiting A67 (BNR)

6173 707204 Rec.Kempenb.deel richting A67 (BNR)

6173 707205 Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR)

6173 707205 Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR)

6173 707206 Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)

6173 707206 Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR)

6173 709114 Herinrichting Oude Kerkstraat

6173 709122 Herinrichting Locht

6173 711400 Kruispunt B.van Hoofflaan-Provincialeweg

6173 722116 VCP Heistr./Kruisstr/P.Zuidlaan 2010^11

6173 724100 Verblijfsgebied Zandoerle

6173 729400 Inrichting openbaar gebied entree ASML

6173 729400 Inrichting openbaar gebied entree ASML

6173 780312 Rollend materieel 2016

6173 780313 Rollend materieel 2017

6180 713100 Actualiseren parkeren maaiveld

6180 713101 Actualiseren parkeren parkeergarage

6180 713102 LED-verlichting parkeergarage

U

U

U

U

U

I

U

I

U

U

I

U

I

U

U

I

U

U

U

I

U

U

U

U

U

0

28

0

0

2.563

1.551

17.795

16.688

0

100

0

395

395

740

956

0

0

0

0

0

166

38

0

0

0

114

28

81

14

2.717

.522

0

721

-63

422

452

740

956

0

121

298

0

0

177

38

105

53

0

0

0

0

104

0

273

4

5

21

0

22

0

0

0

-10

114

28

81

14

2.717

.522

5.003

5.003

0

612

-63

422

452

90

956

0

1

1

3

2

1

0

0

0

0

0

6

0

0

121

298

750

641

177

38

105

53

100

3

3

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2017
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Vertraging uitvoering Verschuiven C 13.970 naar 2018 en 
2019. Voordeel kapitaallasten 2018 C
57, 2019 C 67.

De Raad van State heeft aangegeven de uitspraak met 6 weken te verdagen.
Om die reden kan er nog niet gestart worden met de uitvoeringswerk
zaamheden voor het project. Hierdoor verschuift er C 13.970 naar 2018 (C -3) 
en 2019 (C 12.973). Ook de subsidiedekking schuift mee. Door de latere 
planning ontstaat er een voordeel op kapitaallasten in 2018 van C 57 en in
2019 van C 67.

2

Vertraging Schippershof C 650 verschuiven krediet van 2017 
naar 2018. Voordeel kapitaallasten C
15 in 2017 en C 21 in 2018

Door vertraging project Schippershof is de planning van investering 
herinrichting Oude Kerkstraat aangepast.
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3

Kruispunt bij De Run 6100- 
Kempenbaan

Opnemen krediet van C 750

Er is een nieuw krediet ad C 750 benodigd om het kruispunt bij De Run 6100- 
Kempenbaan aan te laten passen voor een betere routering van fietsers naar 
het ASML terrein. Ter dekking van de te maken kosten zal er een subsidie 
verstrekt worden door de provincie Noord-Brabant ad C 109. Er zal door ASML 
een bijdrage geleverd worden van C 532. De gemeentelijke bijdrage á C109 zal 
gedekt worden uit het behaalde voordeel (vervallen afwatering van De Run
4500) op de Kempenbaan-midden.

14



Programma 6 Natuur- en recreatiebeheer

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Planontwikkeling - Totstandkoming met inbreng en in samenwerking met 
inwoners en organisaties

2. Actief betrokken inwoners - Betrokkenheid van inwoners bij natuur- en 
recreatiebeheer

3. Sponsoring openbaar gebied - Ontwikkeling sponsorbeleid openbare en 
publieke ruimten; zoeken naar alternatieve reclame-uitingen sponsoring groen

4. Kiosk Hazewinkel - Exploitatie op niet-commerciële basis en onderzoek 
mogelijkheden toiletvoorziening/kiosk in samenwerking met derden

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 6

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6151 Openbaar groen

6330 Toerisme

6331 Kinderboerderij

6440 Landschapsbeleid

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 1 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

2.737

93

105

2.760

93

105

2.935 2.958

692

23

26

741

389

69

29

487

2.760

93

105

2.958

Baten
6151 Openbaar groen

6330 Toerisme

6331 Kinderboerderij 

6440 Landschapsbeleid

Totale baten

Saldo (- = nadeel)

75

75

-2.860

19 14

19 14

-722 -473 -2.854

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 6 krediet na wijz. t/m kw 1 krediet

6151 723203 Speelvoorzieningen 2013-2015 U

6151 780700 Vervangingsres.inv.openbaar groen (alg) U

6151 780717 Vervangingsinvesteringen bomen 2017 U

6151 780817 Vervangingsinvestering openbaar groen 2017 U

0

0

142
1.154 |

0 42

7 0

6

54

15



Programma 7 Sociaal domein

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Decentralisaties - Effectieve inbedding binnen beleid en uitvoering; Raad ook 
betrokken bij organisatie en uitvoering kaders; einddoel heldere 
organisatiestructuur met betaalbare zorg en adequate hulp zorgvragers

2. Financiële bedrage Rijk - Decentralisaties budgetneutraal implementeren; 
sociaal deelfonds vullen met overschotten rijksbijdragen

3. Transformatie en Innovatie (nieuw) - Nieuwe rol gemeente (kanteling van 
organisatie) en faciliteren samenleving (proeftuin/innovatie)

4. Jeugdzorg - Raad stelt kaders vast en benoemd resultaten jeugdzorg

Jeugdzorg - Nieuw integraal jeugdbeleid met aandacht voor kwetsbare jeugd; 
heldere relatie met preventief gemeentelijk jeugdbeleid

1

5. Stageplaatsen en leerwerkplekken - Voor doelgroepen samenwerking in 
regionaal verband en lokaal bij reïntegratie zorgen voor maatwerktrajecten.

1. Percentage uitkeringsgerechtigden ^27 jaar) tov landelijk gemiddelde

2

2. Percentage oudere uitkeringsgerechtigden ^55 jaar) tov landelijk 
gemiddelde

6. Economische participatie - Activiteiten mensen met achterstand op arbeids
markt; visie op inzetten instrumentarium economische participatie nodig

7. Minimabeleid en maatschappelijke participatie - Vaststelling minima- en 
armoedebeleid met actieve participatie inwoners

Minimabeleid en maatschappelijke participatie - Arrangementen voor 
(nog) niet economisch participerende uitkeringsgerechtigden; herijking 
instrumenten voor deze doelgroep :

1. Aanwezigheid minima- en armoedebeleid

2. Aanwezigheid van visie op uitwerking maatschappelijke participatie voor 
doelgroep niet-werkende uitkeringsgerechtigden.

3. Percentage uitkeringsgerechtigden dat maatschappelijk actief is.

8. Uitkeringsgerechtigden - Beperken instroom en bevordering uitstroom 
binnen budget van Rijk

1. Aantal Veldhovense deelnemers aan regionale trajecten.

2. Saldo uitstroom/instroom 3

Uitkeringsgerechtigden - Vanuit Participatiewet vormgeven levering 
tegenprestatie voor uitkering en participeren in werkleerbedrijf

9. Zorgverlening inwoners - Duidelijke regels doelgroep/één aanspreek
punt/meting klanttevredenheid/streven naar optimale dienstverlening

10. Collectieve voorzieningen - Stimuleren ontwikkeling diensten ter 
bevordering zelfredzaamheid inwoners

Collectieve voorzieningen - Ondersteuning initiatieven dagbesteding met 
spreiding over wijken

11. Zorg in de wijk - Ondersteuning op wijkniveau met inzet op het verbinden 
van netwerken van professionals en vrijwilligers in de basisstructuur
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Doelstellingen Toel.
nr.

12. Vrijwilligerswerk - Beroep op mantelzorgers en vrijwilligers wordt groter

13. Respijtzorg - Steunen ideeën en initiatieven rondom respijtzorg

14. Zorgsites - Daar waar nodig verbeteren; jaarlijkse toename aantal matches

15. Ondernemerschap - Gesubsidieerde instellingen realiseren eigen en bredere 
doelstellingen volgens budgetafspraken

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 7

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

6400 Jeugdbeleid
6404 Opvang vreemdelingen (WI)
6405 GGD
6408 Alg. beleid maatsch. onderst.
6409 Centrum voor Jeugd en Gezin
6411 WMO
6420 Subsidiebeleid
6427 Samenlevingsopbouw/Roma
6428 Samenlevingsopbouw/overige
6430 Participatiewet
6432 Overige uitkeringen
6434 Minimabeleid
6436 Uitstroombevordering
6437 Sociale werkvoorziening
6450 Specialistische jeugdhulp
6451 Samenwerkingsverband jeugd

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 1 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

287
148
734

1.938
1.357

10.413
352
259
805

8.107
225

1.117
1.707
4.093
7.746

287
148
734

1.988
1.357

10.207
352
259
805

8.108
225

1.117
1.707
4.093
8.003

72
37

184
497
339

2.552
88
65

201
2.027

56
279
427

1.023
2.001

39.288 39.390 9.848

260
107
355

1.305
962

1.790
174
124
820

1.610
9

423
218

4.074
1.265

29
13.525

287
256
734

1.988
1.357

10.056
353
259
805

9.001
162

1.422
1.710
4.093
8.010
1.045

41.538

4 
6
5

7

Baten
6400 Jeugdbeleid
6404 Opvang vreemdelingen (WI)
6405 GGD
6408 Alg. beleid maatsch. onderst.
6409 Centrum voor Jeugd en Gezin 
6411 WMO
6420 Subsidiebeleid
6427 Samenlevingsopbouw/Roma
6428 Samenlevingsopbouw/overige 
6430 Participatiewet
6432 Overige uitkeringen 
6434 Minimabeleid
6436 Uitstroombevordering
6437 Sociale werkvoorziening
6450 Specialistische jeugdhulp
6451 Samenwerkingsverband jeugd

Totale baten

13

6.897

105

7.557
232

79
4.786

7.641

27.310 27.100

13

1.666

26

1.889
58
20

1.190

1.910

6.775

-46

1.624

1.893
16
10

1.117

1.855
1.045

7.514

Saldo (- = nadeel) -11.978 -12.290 -3.073 -6.011

3 3

50

6.664

105

7.557
232

79
4.759

7.641
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2017
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Aangepaste planning kadernota 
integraal jeugdbeleid

Geen bijsturing

Proces om te komen tot een kadernota integraal jeugdbeleid is in 2016 gestart 
en wordt afgerond in 2017.

2

Percentage uitkeringsgerechtigden 
< 27 jaar ligt hoger dan het landelijk 
percentage

Geen bijsturing

In het eerste kwartaal van 2017 ligt het percentage van uitkeringsgerechtigden 
< 27 jaar met 12,5 hoger dan het landelijk gemiddelde van 9,8 07o. Dit wordt 
veroorzaakt door de aanwezigheid van statushouders, VSO en Roma-jongeren. 
Dit is kenmerkend voor deze regio en nauwelijks beïnvloedbaar.
Ten opzichte van het 4e kwartaal van 2016 is het gemiddelde wel gedaald met 
0,9 07o.

3

Instroom is hoger dan uitstroom Continueren huidige aanpak
In het eerste kwartaal van 2017 zien we nog altijd een toestroom van 
statushouders. Hoewel de instroom afneemt, is het aantal nog altijd hoger dan 
de uitstroom. Dit beeld zal in 2017 naar verwachting nog niet veranderen.

4

Administratieve bijstelling Lasten bijstellen met C 892 in 2017 en 
2018 en met C 592 in 2019 en 2020. 
Baten structureel bijstellen met C 271

Het aantal uitkeringsgerechtigden is hoger dan structureel verwerkt in de 
meerjarenbegroting. De totale uitkeringslasten en de inkomsten van het Rijk 
worden hier structureel op aangepast.

5

Hogere rijksmiddelen en vastgesteld 
minimabeleid

Lasten bijstellen met C 154

Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede 
onder kinderen. Voor Veldhoven is hiervoor de gemeentefondsuitkering met
C 154 verhoogd. Conform besluitvorming worden deze middelen binnen het 
minimabeleid ingezet.

6

Administratieve correctie Baten structureel bijstellen met C 84 
(nadeel)

In het verleden is teveel voorschot ontvangen van het Rijk voor de BBZ- 
regeling. Daarnaast verwachten we in de toekomst een minder groot beroep op 
de regeling dan begroot. Dit geeft een structureel nadeel van C 84.
Daarnaast dalen ook de baten en de lasten met C 63. Dit wordt budgettair 
neutraal verwerkt.

7

21 Voor de jeugd Baten en lasten bijstellen
De gemeente Veldhoven neemt de regionale coördinatie en bedrijfsvoering op 
zich van de uitwerking van het werkplan 21voordejeugd. Het gaat om 2 
thema's: verblijf en crisis en spoed voor de jeugd. Dit plan verloopt budgettair 
neutraal en alle 21 gemeenten dragen hier financieel aan bij. C 1.045 in 2017 
en C 1.195 in 2018 en 2019.
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Programma 8 Milieu en duurzaamheid

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Gemeentelijke duurzaamheid - Aandacht hiervoor binnen alle programma's 
en opnemen nieuwe plannen in duurzaamheidsparagraaf

2. Communicatie duurzaamheid aan burgers - Continuering communicatie en
2 publieksacties per jaar

3. Afvalinzameling - Inzet is reductie restafval gericht op kostenneutrale 
inzameling

Afvalinzameling - Inzicht verkrijgen in hoeveelheid kilogram huishoudelijk 
restafval per inwoner.

4. Gemeentelijk energieverbruik - Streven naar besparing energieverbruik 
gemeentelijke gebouwen

1

Gemeentelijk energieverbruik - Inzichtelijk hebben gebruik hernieuwbare 
energie voor gemeentelijke gebouwen in eigen gebruik.

2

5. Milieubeleidsplan - In 2017 vaststelling strategische visie op leefomgevings- 
kwaliteit

3

6. Alternatieve energievormen - Ontwikkeling hiervan en onderzoek hiernaar

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 8

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

6552 Riolen
6554 Afval
6555 Begraafplaats
6560 Milieubeleid
6565 Omgev. beleid (niet milieubel.)
6570 Omgevingshandh. en -toezicht

Totale lasten

Baten
6552 Riolen
6554 Afval
6555 Begraafplaats
6560 Milieubeleid
6565 Omgev. beleid (niet milieubel.)
6570 Omgevingshandh. en -toezicht

Totale baten

Primitief Budget t/m kwartaal 1 Verwacht Toel.
budget

5.773
3.744

135
209
113

1.042
11.016

6.229
4.665

135

10
11.039

na wijz.

6.304
3.754

145
209
113

1.046
11.571

6.753
4.665

135

Budget Realisatie

1.560 221
938 494

36 54
52 43
28 27

262 299
2.876 1.138

1.673 2.595
1.166 3.489

34 23

2
2.875 6.107

budget

6.304
4.106

145
209
113

1.074
11.951

6.753
5.015

135

nr.

4

4

Saldo (- = nadeel) 23 -1 4.969 -32
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Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 8 krediet na wijz. tļm kw 1 krediet

6552 731001 Verv.riol.Gend/aanp.stuwp./dremp (V-BRP) U

6552 731003 Vergroten stamriool Noord (V-BRP) U

6552 731005 Riol.verblijfsgebied Look/fase 1 Noord U

6552 731006 Riol.verblijfsgebied Look/fase 2 Zuid U

6552 731010 Vervanging riolering dek complex Braak U

6552 731011 Vervanging riolering St. Janstraat U

6552 731012 Vervanging riolering Oude Kerkstraat U

6552 731013 Vervanging riolering Zandoerleseweg U

6552 731014 Aanpassingen riolering De Run 6000 U

6552 731017 Groen/blauwe zone Heerbaan-Rundgraaf U

6552 731019 Digital.grondwatermeetnet & beheerpakk. U

6552 731024 Kleinschalige calamiteiten 2017 U

6552 731030 Vervanging rioleringen 2017 U

6552 731035 Vervanging gemalen & drukriolering 2017 U

6552 731040 KRW-maatregelen 2017-2020 U

6554 710301 Implementatie ondergrondse afvalinzameling U

130

194

0

1.000

0

270

628

400

140

100

100

30

40

20

600

0

150

194

0

1.000

-15

270

598

513

150

484

141

30

40

20

600

188

0

0

1

0

3

0

13

0

0

1

0

0

0

9

0

28

150

194

0

1.000

-15

270

598

513

150

484

141

30

40

20

600

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2017
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

De energiebesparing blijft achter. Er wordt continue gekeken naar 
mogelijkheden om energie te 
besparen, maar een besparing van 20Zo 
per jaar is niet haalbaar voor 
gemeentelijke gebouwen.

2

Er is alleen een meter in het 
gemeentehuis geplaatst.

Volstaan met meten in gemeentehuis. 
Kosten plaatsing van meters in 2 
gymzalen en gemeentewerf (enkele 
honderden euro's) wegen niet op tegen 
resultaat.

3

Na invoering Omgevingswet worden 
omgevingsvisies opgesteld waarin 
leefomgevingskwaliteit een onderdeel 
is.

Geen afzonderlijke visie opstellen 
maar aansluiten bij omgevingsvisie.
Er wordt wel een milieu- 
uitvoeringsprogramma 2017-2018 
opgesteld.

4

Bijstellen baten en lasten afval Voordeel 2017 in 2018-2021 
teruggeven aan de burger en voordeel 
2018 verwerken in basistarief (daling)

Voordeel lasten 2017: C 361 (vanaf 2018 C 394): ivm structurele verlaging 
verwerkingstarief huishoudelijk restafval + structureel C 350 door toename 
opbrengsten afvalstromen PMD. Nadeel C 350: structureel meer lasten door 
toename inzamelingskosten en onderhoud ondergrondse afvalcontainers.
Het (per saldo) voordeel wordt, via een egalisatievoorziening, in de periode 
2018-2021 teruggegeven aan de burger. Vanaf 2018 worden de voordelen 
verwerkt in het basistarief voor afvalstoffenheffing.
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Programma 9 Economie

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Versterking en verbreding van het werkaanbod - Actualisatie economisch 
beleid met periodieke vaststelling uitvoeringsprogramma door college

2. Bedrijventerreinen - Eigentijdse uitstraling/hoog niveau/goede 
bereikbaarheid; bedrijventerreinen nauw laten aansluiten op vraag

Bedrijventerreinen - Ondersteuning initiatieven ter verbetering (financiële 
haalbaarheid en noodzaak in relatie tot plannen)

3. Ondernemersimago - Ondernemers zijn tevreden met ondernemersklimaat 
en dienstverlening

4. Subsidieverwerving - Maximaal hierop inzetten, vooral vanuit EU

5. Kleine bedrijven en detailhandel - Stimulering kleinschalige bedrijvigheid

Kleine bedrijven en detailhandel - Goede kwaliteit detailhandel

Kleine bedrijven en detailhandel - Evaluatie kwaliteit en resultaten centrum 
management

6. Health Innovation Campus bij MMC - Faciliteren ontwikkeling campus

Prod. Omschrijving Primitief Budget t/m kwartaal 1 Verwacht Toel.
nr. producten programma 9 budget na wijz. ^BudgetīRealisatie budget nr.

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

6200 Economische zaken 
6210 Weekmarkt

Totale lasten

Baten

495 495
9

504

124
2

126

73
4

77

496
9

505

6200 Economische zaken 
6210 Weekmarkt

Totale baten

Saldo (- = nadeel)

26
26

14
14

-478 -119 -63

7
7

21



Programma 10 Onderwijs

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Huisvesting - Zo efficiënt mogelijk gebruik en inzet schoolgebouwen om 
structurele leegstand van enige omvang te voorkomen

Huisvesting - Herbestemming waar mogelijk van niet meer gebruikte 
gebouwen/terreinen

Huisvesting - Onderzoek naar noodzaak/haalbaarheid onderwijsvoorziening 
Zilverackers

2. Passend onderwijs - Op elkaar afstemmen met jeugdbeleid (zorgklas)

3. Promotie technisch onderwijs - Stimuleringsprogramma

4. Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten - Actief beleid ter voorkoming 
en terugdringing

5. Achterstandsleerlingen - Zo vroeg mogelijk signaleren en bestrijden 
taalachterstand

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 10

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

6250 Primair onderwijs
6251 Openbaar onderwijs
6252 Speciaal onderwijs
6253 Voortgezet onderwijs
6254 Volwasseneneducatie
6255 Leerplicht
6256 Leerlingenvervoer
6257 Onderwijsranddiensten
6258 Bestrijd. onderw. achterstanden
6259 Natuur- en milieueducatie

Primitief Budget t/m kwartaal 1 Verwach
budget na wijz. Budget Realisatie budget

Verwacht Toel. 
budget nr.

2.161
7

248
1.171

333
194
597
46

143
4

291
2

60
293

83
49

149
12
36

1

Baten
6250 Primair onderwijs
6251 Openbaar onderwijs
6252 Speciaal onderwijs
6253 Voortgezet onderwijs
6254 Volwasseneneducatie
6255 Leerplicht
6256 Leerlingenvervoer
6257 Onderwijsranddiensten
6258 Bestrijd. onderw. achterstanden
6259 Natuur- en milieueducatie
6260 Peuterspeelz. werk/kind. opv. 

Totale baten

Saldo (- = nadeel)

1.254

27 
6

222 
1

45

.565

157

7
1

55
3

11

234

229
2

35
282
124
41

136
3
6
3

6260 Peuterspeelz. werk/kind. opv. 285 285 71 3 285
Totale lasten 5.189 4.202 1.047 864 3.963

110

63

180

-3.624 -813 -684

1.502

-2.461

1

2

1

7 2
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Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 10 krediet na wijz. tļm kw 1 krediet

6250 718209 Meerhoef/Dbruna: 1e inrichting 2009-2012 U

6250 726200 Verbreding scholen U

6250 726200 Verbreding scholen I

6250 726403 Nieuwbouw kinderboerderij U

6250 726404 Inrichten openbaar gebied kinderboerderij U

6250 729200 Afwikkelen buitenruimten MFA midden U

6252 726302 Inventaris/eerste inrichting VSO-PWA U

6253 727904 Verbouwing Kempen Campus -Bk&W-inst U

6253 727905 Verbouwing Kempen Campus -E-inst U

0

0

0

118

81

0

29

80

0

101

293

169

252

191

76

0

202

125

0

0

0

5 

1 

0 

0

6 

0

101

293

169

252

191

76

0

202

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2017
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1
Overzetten gebouwen onderwijs naar 
programma 1

Budgettair neutraal voordeel van C 93 
voor dit programma en een nadeel van 
eenzelfde bedrag voor programma 1.

2

Verkoop pand Blaarthemseweg 2017: C 711 voordeel
In dit pand was voorheen de Prins Willem Alexander School gehuisvest. Omdat 
de PWA school verhuisd is naar de Kempencampus staat het pand nagenoeg 
leeg. Er zijn geen strategische overwegingen om het pand aan te houden 
vandaar dat het verkocht is aan een particuliere onderwiisinstelling.
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Programma 11 Kunst en cultuur

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Culturele instellingen - Voeren discussie kerntaken

2. Evenementenbeleid:
Gemeente is faciliterend met particulier initiatief als drijvende kracht

1

3. Kunst- en cultuurbeleid - Vernieuwing cultuurnota

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 11

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

6300 Bibliotheek
6301 Muziekschool
6302 Beeldende kunst
6303 Kunst- en cultuurbeleid
6304 Cultuureducatie
6305 Lokale omroep
6306 Theater De Schalm
6307 Cultuurhistorie
6308 Evenementen
6309 Amateurkunst
6310 Gem. en rijksmonumenten

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 1 Verwacht Toel.
budget

983
961

54
30
11
35

1.273
213
108
116
128

3.912

na wijz.

983
961

54
30
11
35

1.186
213
108
116

Budget Realisatie

246 979
240 888

13 6
8 8
3
9 33

318 1.063
53 227
27 54
29 105
32 9

978 3.372

budget

983
961

54
30
11
35

1.186
213
108
116
128

3.825

nr.

Saldo (- = nadeel) -3.912 -978 3.372 -3.825

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 11 krediet na wijz. t/m kw 1 krediet

6301 713200 Verbouwing bibliotheek tbv muziekschool U

6306 713001 Aanpassing De Schalm (inrichting) U

6306 718500 Arbomaatregelen De Schalm U

6306 718502 Arbomaatregelen De Schalm/2012 U

1.400

0

0

0

30

0

0

0

2

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2017
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1 Evenementenbeleid Afronding evaluatie vindt plaats in
2017

2
Verbouwing bibliotheek t.b.v. 
muziekschool

Uw raad wordt binnenkort 
geïnformeerd over de voortgang van 
dit proces
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Programma 12 Sport en recreatie

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Zwembad - Locatiemogelijkheden afwegen voor nieuwe accommodatie

2. Kunstgrasvelden - Meerjarenplanning aanleg velden voor optimaal gebruik

3. Sportstimulering - Sportstimuleringsprogramma wordt voortgezet

4. Kermissen - In samenspraak met wijken behoud kermissen in oude kernen

5. Accommodaties - Samenwerking verenigingen stimuleren en waar mogelijk 
gebruik accommodaties delen; alle kleedaccommodaties privatiseren

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 12

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

6320 Buitensportaccommodaties
6321 Binnensportaccommodaties
6322 Sportstimulering
6332 Kermissen

Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 1 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget İRealisatie budget nr.

654
2.586

285
64

614
2.588

285
64

3.589 3.551

164 110
649 873

71 95
4

884 1.082

614
2.655

285
1

Baten
6320 Buitensportaccommodaties
6321 Binnensportaccommodaties
6322 Sportstimulering 
6332 Kermissen

Totale baten

95
884

1
34

1.014

95
884

0

24
221

245 152İ 960

40
85
26

95
864

1

Saldo (- = nadeel) -2.575 -639 -930 -2.624

Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht
nr. nr. krediet programma 12 krediet na wijz. t/m kw 1 krediet

6320 725100 Weerbestendig maken sportterreinen U
6320 780106 Vervangingsinv.buitensport alg.(2012) U
6321 727401 voorbereidingskrediet onderzoek Zwembad U
6321 780000 Vervangingsinvestering.binnensport alg. U
6321 780006 Vervangingsinvestering binnensport 2015 U
6321 780007 Vervangingsinvestering binnensport 2016 U
6321 780008 Vervangingsinvestering binnensport 2017 U

0
0
0
0
0
0

42

201
262
100
233

25

0
0
0
0
0
2
2

201
262
100
233

25
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Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2017
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing
Aframen huurinkomsten 
gymnastieklokalen

Nadeel C 67

1 Vanwege nieuwe kabinetsplannen (na zomervakantie definitief besluit) rondom 
het gymnastiekonderwijs (3 uur i.p.v. 2 uur) op basisscholen wordt deze 
gymzaal vooralsnog aangehouden. De in de begroting opgenomen bezuiniging 
wordt daarom teruggedraaid.
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Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Samenwerken met inwoners - Bestaande overlegvormen evalueren

2. Gemeenteraad - Bij onomkeerbare besluiten raadskeuze op basis van 
meerdere mogelijkheden

3. Raad en inwoners dichter bij elkaar brengen - Inzet nieuwe media en 
lokale omroep beter benutten

1

4. Steunfractieleden - Aanpassing reglement procedure benoeming

5. Griffie:
Plan van aanpak levendiger maken raadsvergaderingen

1

Griffie:
Inventarisatie wensen verbeteringen (audiovisuele) hulpmiddelen

1

6. Regionale samenwerking - Deelname alle samenwerkingsverbanden 
beoordelen op meerwaarde Veldhoven

Prod. Omschrijving Primitief Budget t/m kwartaal 1 Verwacht Toel.
nr. producten programma 13 budget na wijz. ""Bũdğë^īRëã'Ñsãtie' budget nr.

(Bedragen in C 1.000,-) 
Lasten 
Bestuursorganen 
Bestuursorganen/overige 

6120 Communicatie 
6130 Regionale samenwerking 

Ontwikk. samenwerk. N-Z 
Totale lasten

6110
6111

6131

Saldo (- = nadeel)

712 
867 

56 
973 

2
2.610

178
217

14
243

1

-2.610

0 653

UH -653

154
316

17
601

1
1.089

-1.089

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2017
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak___________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

Vertraging (was in 2016 voorzien). In de presidiumvergadering van 1 
februari 2017 is een voorstel gedaan 
om de genoemde onderwerpen aan te 
pakken.

Afronding wordt verwacht in de eerste helft van 2017.
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Programma 14 Publieksdienstverlening

Doelstellingen Toel.
nr.

1. Klanttevredenheid:
Streven naar goede dienstverlening aan burger (minimaal 7)

Klanttevredenheid:
Verbetering klachtmeldsysteem voortdurend aandachtspunt

2. Toegankelijkheid:
Garanderen voor alle inwoners via bij voorkeur digitaal aanbieden

Toegankelijkheid:
Wijkatlas digitaliseren

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 14

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten
Documentenverstr. en mutaties 
Burgerlijke stand 
Verkiezingen 
Omgevingsvergunningen
Totale lasten

Primitief Budget t/m kwartaal 1

6141
6142
6143 
6520

6141
6142
6143 
6520

Baten
Documentenverstr. en mutaties 
Burgerlijke stand 
Verkiezingen 
Omgevingsvergunningen
Totale baten

982
59

114
913

2.068

690
69

993
1.752

974
59
70

913
2.016

Saldo (- = nadeel) -316

Budget Realisatie

245 267
15 9
32 30

228 215
520 521

173 269
17 21

248 313
438 603

Verwacht Toel. 
budget nr.

996
64
70

951
2.081

-82 82
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Programma 15 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Doelstellingen

Verlaging vreemd vermogen:
Middelen aanwenden ter verbetering schuldpositie

Verlaging vreemd vermogen:
Stijging woonlasten beperken tot inflatiecorrectie

Verlaging vreemd vermogen:
inflatiecorrectie is onderdeel van nieuwe begrotingsbesprekingen

Planning & Control cyclus - Bij het opstellen van het coalitieprogramma en 
de jaarprogramma's wordt van deze cyclus gebruik gemaakt

3. Bedrijfsvoering - Aansturing organisatie:
a. Formatie
b. Bezetting
c. Apparaatskosten
d. Externe inhuur
e. Overhead

1

2

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 15

(Bedragen in C 1.000,-)
Lasten

6610 Financiering
6611 Algemene baten en lasten
6612 Belastingen
6613 Algemene uitkering

Primitief Budget t/m kwartaal 1 Verwacht Toel.
budget na wijz. Budget Realisatie budget nr.

Baten
6610 Financiering
6611 Algemene baten en lasten
6612 Belastingen
6613 Algemene uitkering
6614 Overhead 

Totale baten

1
2.457

651
4

149
162

1

313
2.148
9.799

33.866
110

46.236

313
279

9.799
34.197

Saldo (- = nadeel) 33.823

71
70

2.450
8.549

28

558
182

5
6614 Overhead 9.300 9.472 2.371 2.562 9.563

Totale lasten 12.413 10.730 2.683 3.307 10.692

22
8.326
8.936

31
11.168 17.315

8.485 14.008

341
437

9.799
34.368

4

5
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Prod Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Realisatie Verwacht Toel.
nr. nr. krediet programma 15 krediet na wijz. t/m kw 1 krediet nr.

6612 726600 Vooronderzoek implementatie BGT U

6612 727806 Basisregistratie U

6612 727807 Aansluiting WOZ systeem U

6614 727800 Bekendmakingen implementeren (pijler 1) U

6614 727809 Doorontwikkeling intranet U

6614 727810 Doorontwikkeling website U

6614 729300 Maatregelen veiligheidsvoorz.frontoffice U

0 0

0 47

0 7

0 5

0 20

0

0

1

10

1

0

0

0

9

0

47

7

5

20

0

Toelichting op afwijkingen kwartaal 1 en budgettaire verwachting 2017
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak____________________________ Oplossing ļ bijsturing

1 Doordat de OZB met 2,5 07o is gestegen in 2017 is het niet mogelijk om de 
stiíging woonlasten in 2017 te beperken tot de inflatiecorrectie.

2

Verwerking decembercirculaire 2016 
gemeentefondsuitkeringen.

Bijstellen inkomsten rijk

Voordeel in 2017: C 171, 2018: C 171, 2019: C 163 en 2020: C 164 algemene 
uitkering. De afwijking wordt veroorzaakt door de mutaties van de 
decembercirculaire 2016. Het is voornamelijk toe te delen aan de uitkering voor 
armoede bestrijding kinderen C 154 hiervoor zijn kosten geraamd op 
programma 7 Sociaal Domein.

3

Belastingen Bijstellen lasten structureel C 72
Binnen het cluster WOZ/belastingen/BAG worden nagenoeg alle 
werkzaamheden met betrekking tot de Wet WOZ, het waarderen, het opleggen 
van de aanslagen, de bezwaren en het innen van de belastinggelden in eigen 
beheer uitgevoerd. Door toename van de wettelijke taken is een structurele 
uitbreiding noodzakelijk.

4

Overhead Bijstelling budget C109 (nadeel)
Doordat er minder overheadkosten doorberekend kunnen worden aan projecten 
BGE's (kosten overhead drukken hierdoor op de exploitatie) en uitbreiding van 
formatie voor taakverruiming coördinatoren (stijging kosten overhead) is er een 
bijstelling van 1,1 07o nodig voor de totale kosten overhead.

5

Algemene baten en lasten Bijstelling rente voordeel 2017 C 359
De bijstelling van de rente bestaat uit de volgende onderdelen:
Er heeft een herziening van de rente plaatsgevonden conform de nota 
rentebeleid wat leidt tot bijstelling van de rente percentage van 2,107o naar
1,907o in 2017 dit levert in 2017 een nadeel op van C 240
Hogere boekwaarde BGE per 1 januari 2017 leidt tot hogere toegerekende 
rente naar BGE, 2017: voordeel C 520
Bijstelling werkelijk te betalen rente, 2017 voordeel C 79.
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FINANCIËLE RECAPITULATIE

4.1 Inleiding

In deze kwartaalrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het 
lopende jaar 2017. In paragraaf 4.2 wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen 
per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde 
meerjarenperspectief gepresenteerd.

Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen. In 
paragraaf 4.3 wordt hier een opsomming van gegeven.

4.2 Meerjarenperspectief 2017-2020

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze 
kwartaalrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2017-2020 
weergegeven.

bedragen x C 1.000,
- = tekort (nadeel) 2017 2018 2019 2020

Primitieve begroting 2017-2020 111 446 416 778

Begrotingsm utaties
- Ammendementen begroting 2017 0 151 -1 40
- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2016 -316 302 556 687
- Bijstellen kaders onderzoek zwembad (besluit maart 2017) -10 -221 -221 -221

Totaal begrotingsmutaties -326 232 334 506

Saldo na kwartaalrapportage III-2016 -215 678 750 1.284

Programma's
1. Stedelijke ontwikkeling -52 -64 -75 -68
2. Wonen -1 -1 -1 -1
3. Veiligheid 0 0 0 0
4. Beheer openbare ruimte 0 2 2 4
5. Bereikbaarheid 33 48 36 -32
6. Natuur- en recreatiegebied 35 18 18 17
7. Sociaal domein -879 -742 -442 -579
8. Milieu en duurzaamheid -25 -32 -32 -33
9. Economie -1 -1 -1 -1
10. Onderwijs 782 67 66 59
11. Kunst en cultuur 88 -2 -2 -2
12. Sport en recreatie -39 -86 -86 -86
13. Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking 0 0 0 0
14. Publieksdienstverlening -62 -67 -68 -69
15. Alg. dekkingsmiddelen en financiering 378 115 183 242
Totaal bijstellingen kwartaalrapportage I 2017 257 -745 -402 -549

Bijgestelde begroting 2017 na kwarap I 2017 42 -67 348 735
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4.3 Bijstelling reserves Ä. voorzieningen

In onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het 
gebied van reserves ŭ voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma's. 
Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de 
onttrekking of storting wordt bijgesteld.

Omschrijving

1

1

1

1

4

5

6

7

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

15

6503 Bijstelling resultaten BGE's

6503 Bijstelling resultaten BGE's

6506 Actualisatie verkoop gemeentelijke panden

6509 opnemen afbouwbudget/vrijval

6165 Restantkrediet 2016

6170 Restantkrediet 2016

6151 Restantkrediet 2016

6411 bijdrage Eindhoven beschermd wonen

6552 Restantkrediet 2016

6552 Restantkrediet 2016

6552 Restantkrediet 2016

6552 Restantkrediet 2016

6554 Restantkrediet 2016

6554 Restantkrediet 2016

6554 Vervallen terugvordering burger

6554 Vervallen terugbetaling burger

6554 Voordeel afvalstoffenheffing

6554 Terugbetalen voordeel aan de burger

6611 Restantkrediet 2016

Z voorz
Storting Z Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling

ng Onttrekking 2017 2018 2019 2020

Algemene vrije reserve 

Algemene vrije reserve 

Algemene vrije reserve 

Reserve afbouwcomplexen 

Vervangingsreserve openbare 
verlichting
Vervangingsreserve VRI

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Onttrekking

Onttrekking

Vervangingsreserve openbaar groen Onttrekking

58 0 -925

000 

-72 -6 0

000 

-1 -1 -1

888 

-16 -16 -16

Doelreserve deelfonds sociaal 
domein
Voorziening rioolbeheer:
dekkingsreserve
Voorziening rioolbeheer:
dekkingsreserve
Voorziening rioolbeheer:
vervangingsreserve
Voorziening rioolbeheer:
vervangingsreserve
Egalisatievoorziening
afvalstoffenheffing
Egalisatievoorziening
afvalstoffenheffing
Egalisatievoorziening
afvalstoffenheffing
Egalisatievoorziening
afvalstoffenheffing
Egalisatievoorziening
afvalstoffenheffing
Egalisatievoorziening
afvalstoffenheffing
Dekkingsreserve basis op orde

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Storting

Storting

Onttrekking

Storting

Onttrekking

Onttrekking
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60

0

0

15

0

0

363

0

0

2

0

0

-1

4

0

-23

-88

0

91

1

0

2

0

0

-1

4

0

-23

-65

0

91

1

0

2

0

0

-1

4

0

0

-49

0

91

1

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

TB

Totaal bijstelling storting reserves 

Totaal bijstelling onttrekking reserves 

Totaal bijstelling storting voorzieningen 

Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen

207 -14

-10

-24

8

-6 -925

-10 -10

-24 -1

31 47

Bedragen x C 1.000
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Technische vragen CDA - Agendapunt 22 'Eerste kwartaalrapportage 2017

Op 30 mei staat de KWARAP I op de agenda. In de KWARAP kom ik niets tegen inzake de 
afbouw van de verliesvoorziening van Habraken waarover de Griffie heeft bericht naar 
aanleiding van de D66 vraag in verband met de regionale programmeringsafspraken op 9 mei 
jongstleden. De afbouw van de verliesvoorziening van C 23 mln naar C 13,2 mln zou al in de 
(concept) jaarrekening van 2016 zijn/worden verwerkt. Naar mijn mening zou dit een 
aanpassing (kunnen/moeten) zijn van het primitief budget zoals in de KWARAP I is 
uiteengezet. Ik vind er in de KWARAP I niets van terug. Gaarne toelichting/verduidelijking/ 
verklaring.

De verlaging van de verliesvoorziening voor Habraken van C 23 mln naar C 13,9 mln wordt in 
de jaarrekening 2016 verwerkt. Op basis van de in de regio gemaakte afspraken is een lagere 
voorziening noodzakelijk voor het schrappen van uit te geven grond. Deze ontwikkeling is een 
"gebeurtenis na balansdatum" die relevant is voor de balanswaardering van de voorraad grond 
in de jaarrekening 2016.

Ter verduidelijking:
De verlaging van de voorziening (van voorziening naar vrije reserve) is/wordt verwerkt in 
2016.

In de 1e kwartaalrapportage 2017 komen alleen onderwerpen aan bod over 2017 en eventueel 
verder. In de kwartaalrapportages worden geen begin- en eindstanden van reserves en 
voorzieningen aangegeven. In paragraaf 4.3 worden alleen de bijstellingen (2017 en eventueel 
verder) in reserves en voorzieningen aangegeven ten opzichte van de mutaties die al in de 
begroting zijn verwerkt.

In de periode 2017-2020 vinden geen bijstellingen plaats vanuit Habraken.





Technische vragen VSA inzake Eerste kwartaalrapportage 2017

Tekst Belastingen/WOZ Binnen het cluster WOZ/belastingen/BAG worden nagenoeg 
alle werkzaamheden met betrekking tot de Wet WOZ, het waarderen, het opleggen 
van de aanslagen, de bezwaren en het innen van de belastinggelden in eigen beheer 
uitgevoerd. Door toename van de wettelijke taken is een structurele uitbreiding 
noodzakelijk.

Kan er duidelijk gemaakt worden wat deze wettelijke toename inhoud die tot deze 
structurele verhoging leidt?

Antwoord:
De volgende werkzaamheden leiden tot bovenstaande structurele verhoging;
» Openbaarheid WOZ waarden (systeem, publicatie en melding)
» Aansluiting LV (landelijke Voorziening ) WOZ 
» Groeiend aantal objecten (uitbreiding Areaal)
» Uitgebreidere toetsing kwijtschelding

Tekst Overhead Doordat er minder overheadkosten doorberekend kunnen worden 
aan projecten BGE's (kosten overhead drukken hierdoor op de exploitatie) 
en uitbreiding van formatie voor taakverruiming coördinatoren (stijging kosten 
overhead) is er een bijstelling van 1,1 nodig voor de totale kosten overhead.

Kan er meer duidelijkheid komen t.a.v. uitbreiding van formatie voor taakverruiming. 
Dit is dan vermoedelijk toch bij een andere functie afgehaald en wordt dit dan niet 
zichtbaar?

Antwoord:
Bij de keuze voor een directiemodel heeft de organisatie gekozen voor een platte 
organisatie met korte lijnen. Dit houdt in onze organisatie in dat we volstaan met twee 
hiërarchische lagen, te weten de directie en de afdelingshoofden, samen het MT. Bij de 
organisatieontwikkeling is 1 fte voor de functie van directeur vervallen alsmede 2 fte 
voor de functie van afdelingshoofd. Dat heeft als consequentie dat met minder 
leidinggevenden hetzelfde werk gedaan moet worden. Om de span of control te 
bewaken is daarom gekozen voor ondersteuning van de afdelingshoofden door een 
hulpstructuur, i.c. de coördinator. Uit de evaluatie van de organisatie ontwikkelagenda 
blijkt dat het gros van de coördinatoren de rol invult binnen zijn huidige, reguliere 
functie. Andere coördinatoren hebben duidelijk meer capaciteit nodig om de rol uit te 
kunnen voeren. Met de besparingen op de personele inzet (1 directeur, 2 
afdelingshoofden) is de druk die nu op de werkzaamheden van de coördinator ligt 
toegenomen. Er is inzichtelijk gemaakt voor extra capaciteit om het voor alle 
coördinatoren mogelijk te maken de rol adequaat uit te voeren. In totaal betreft het 
een uitbreiding van 56 uren per week 1,6 fte.

VEILIGHEID

Tekst: Er i s nog één overl a stg evend e je u g d g roep a ct i ef, die is samengesmolten uit 2 
groepen. Dit heeft tot meer overlastmeldingen geleid. In het eerste kwartaal zijn er 58 
meldingen over jeugdoverlast. Ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar is 
dit een stijging van 25. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat in het kader van de 
aanpak van deze groep aan inwoners is verzocht om overlast te melden. Anderzijds 
zijn twee nieuwe hinderlijke groepen geïdentificeerd, die strak worden gemonitord.

Afgelopen maanden hebben nog steeds bewoners ons aangesproken over de 
problemen die hier worden geduid. We hebben ook gesprekken gevoerd met b.v. 
Cordaad en bewoners. Er heerst enige angst en er bestaat het gevoel dat het nog niet



gedaan is met de problemen. Cordaad zet ruim in op deze problematiek. Zo ruim dat 
wij ons af vragen of er voldoende capaciteit is als er elders ook vergelijkbare 
problemen ontstaan.
Vraag: Wat zijn opvolgende interventies die nog te verwachten zijn om overlast te 
voorkomen en activiteiten gericht op het vergroten van vertrouwen van bewoners in 
het bereiken van een verbeterde situatie in 2017 ?

Antwoord:
Gemeente, politie en Cordaad Welzijn hebben duidelijke afspraken over de 
gezamenlijke inzet met betrekking tot jeugd op straat. Deze afspraken en inzet staan 
voor heel Veldhoven. Door de constructieve samenwerking met betrokken 
professionals, maar ook met wijkbewoners (waaronder jongeren), kunnen eventuele 
overlastsituaties in Veldhoven snel worden gesignaleerd, geduid en aangepakt.
Bij (dreigende) overlastsituaties investeren we onder regie van de gemeente 
gezamenlijk (met professionals en wijk/jongeren) zoveel mogelijk in het versterken 
van de buurt, het bevorderen van begrip en tolerantie naar elkaar, preventie (zoals 
gesprekken met ouders, begeleiding van de jeugd naar diverse activiteiten) en 
eventueel persoonsgerichte zorg en/of repressie. Hierbij zeggen we wat we doen, en 
doen we wat we zeggen.

Gelet op de specifieke problematiek in Zonderwijk is vorig jaar in deze wijk een breder 
samenspraakproces gestart met de wijk en jongeren. Vanuit de bovenstaande 
g ed a chte z i jn op verschi I I end e thema 's a fspra ken g emaa kt en a ct i es u i tg evoerd door 
diverse partners (wa a rond er ook b uu rtveren i g ing en en d e Woonst i cht i ng 'thu i s) en d e 
wijkbewoners. Voorbeelden hiervan zijn diverse wijkactiviteiten, (sport)activiteiten 
voor de jongeren (zoals zaalvoetbal), investeren op contacten met jeugd en ouders, 
maatregelen op verkeer en infrastructuur en fysieke aanpassingen in het openbare 
gebied (zoals het waarborgen van goede verlichting). Dit proces wordt voortgezet in 
de lente/zomer van 2017. Het doel is om de sociale balans in de buurt te herstellen en 
het weer over te dragen aan de buurt.

SOCIAAL DOMEIN
Tekst: In het eerste kwartaal van 2017 ligt het percentage van
uitkeringsgerechtigden < 27 jaar met 12,5 0Zo hoger dan het landelijk gemiddelde van 
9,8 07o. Dit wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van statushouders, VSO en Roma- 
jongeren. Dit is kenmerkend voor deze regio en nauwelijks beinvloedbaar.Ten opzichte 

e
van het 4 kwartaal van 2016 is het gemiddelde wel gedaald met 0,9 0Zo.

Het aantal uitkeringsgerechtigden is hoger dan structureel verwerkt in de 
meerjarenbegroting. De totale uitkeringslasten en de inkomsten van het Rijk worden 
hier structureel op aangepast.

Kan er uitleg komen wat zo kenmerkend is voor deze regio? Ook in andere gemeenten 
bestaan deze doelgroepen.

Antwoord:
De regio Zuidoost Brabant kenmerkt zich naast het zijn van een Brainport-omgeving, 
ook door een hoog aantal mensen met een stoornis in het autistismespectrum en een 
concentratie van Roma-bevolking in Veldhoven en Nuenen. Deze kenmerken 
beïnvloeden de jeugdwerkloosheid omdat jongeren uit deze doelgroepen vaak een 
beroep doen op een bijstandsuitkering bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. 
Daarnaast zien we dat een kwart van de hoge instroom van statushouders onder de 
27 jaar.



Is het mogelijk iets meer praktische duidelijkheid te geven rondom 
de beïnvloedbaarheid bij de afzonderlijke categories die worden vernoemd?

Antwoord:
De drie categorieën die worden genoemd (VSO, statushouders en Roma) hebben 
verschillende kenmerken. De mate en de manier waarop de werkloosheid van deze 
doelgroep te beïnvloeden is, is daarmee ook divers.
De groep VSO-schoolverlaters kenmerkt zich door lichamelijke en/of verstandelijke 
beperkingen, langdurige ziekte, psychiatrische stoornissen of ernstige 
gedragsproblemen. Bij het ondersteunen van deze groep zijn we afhankelijk van de 
bereidheid van werkgevers om mensen met een beperking in dienst te nemen.
Bij Roma-jongeren geldt dat de mogelijkheid om hen te laten uitstromen naar werk 
afhankelijk is van de beeldvorming bij werkgevers en groepsdruk binnen de Roma- 
gemeenschap.
Tot slot is er bij jongere statushouders sprake van een taalachterstand waar aan 
gewerkt dient te worden, bij veel werkgevers is dit van belang voor het kunnen 
uitoefenen van een functie.

En is er aan te geven of er wel een verlaging van het aantal uitkeringsgerechtigden 
buiten deze categories te verwachten is in deze toch sterke economische regio.

Antwoord:
Hoewel de sterke economie en aantrekkende arbeidsmarkt in Zuidoost Brabant 
verwachten wij nog geen sterke verlaging van het aantal uitkeringsontvangers in 
Veldhoven. Er is een stevige mismatch te zien tussen de vraag en het aanbod. Er is 
grote vraag naar hoger opgeleid personeel in de techniek, en logistiek, terwijl in onze 
regio bijna 800Zo niet over een startkwalificatie (Mbo 2) beschikt.

Oftewel is er een overzicht te geven van de verschillende categories, aantallen en 
verwachtingen?

Antwoord:
Een overzicht hiervan is niet beschikbaar en niet eenvoudig te vervaardigen.

Tekst: Realisatie bedragen 1e kwartaal

Bij een aantal grote producten WMO, Participatiewet en Specialistische jeugdhulp zijn 
de gerealiseerde bedragen nog 'gering' in verhouding tot de te verwachten budgetten. 
Kan uitleg worden gegeven hoe het verloop van de realisatie naar verwachting zal zijn 
en dus wanneer we een indicatief beeld hebben van de kosten in 2017?

Antwoord:
Binnen de WMO en Participatiewet worden door gemeenten grotendeels maandelijks 
batchgewijs bedragen verstrekt. Concreet voor Veldhoven zijn t/m maart de batches 
van januari en februari verwerkt. Daarmee zijn deze realisatiecijfers voor de 1e 
kwartaalrapportage voor ongeveer 2 maanden.
De verwa cht ing voor hee I 2017 i s opg enomen i n d e ko I om "Verwa cht b u d g et".

Voor specialistische jeugdhulp worden de realisatiecijfers beïnvloed door de mate 
waarin zorgaanbieders factureren.

In een aantal gemeenten wordt gesproken over tekorten in de jeugdhulp. Hoe is de 
verwachting hierover in Veldhoven?

Antwoord:
Uit deze kwartaalrapportage blijkt dat de gemeente Veldhoven binnen het budget (van 
C 8 m I n) b I ijft.



Deze vraag temeer om dat in het bijgestelde meerjarenperspectief (blz 31) een tekort 
van bijna C900.000 is geraamd.

Antwoord:
Op blz 31 worden op programmaniveau de bijstellingen in deze kwartaalrapportage 
weergegeven. Voor programma 7 komt het totaal aan bijstellingen in 2017 uit op 
C 879.000 w a t na d e I i g i s v oor het sa I d o. Deze b ijste I I i ng word t voor C 892.000 
veroorzaakt door hogere lasten voor uitkeringsgerechtigden, deels gecompenseerd 
d oor C 271.000 hog ere ba ten. In d e tota I e b ijste I I ing va n C 879.000 i s g een b ijste I I ing 
gedaan voor specialistische jeugdhulp.

DUURZAAMHEID
Tekst: Geen afzonderlijke visie opstellen maar aansluiten bij omgevingsvisie. Er wordt 
wel een milieuuitvoeringsprogramma 2017-2018 opgesteld.

Wordt dit uitvoeringspramma aan de raad voorgelegd. Wanneer is dit plan gereed? 

Antwoord:
De planning is om in het tweede kwartaal het Milieu uitvoeringsprogramma 2017-2018 
door het college vast te laten stellen.
Hierna kan het uitvoeringsprogramma via een raadsinformatienota aan de raad 
worden verstrekt.

SPORT EN RECREATIE
Tekst: Voorbereiding skred i et Ond erzoek Zwemba d C100.000 
( raadsvoorstel:Nadat het plan definitief is gemaakt en de kosten in beeld zijn 
gebracht zal een raadsvoorstel voor een investeringskrediet eind 2017/begin 2018 
worden voorgelegd;)

Wanneer kunnen wij in 2017 de eerste indicatie van kosten verwachten en in welke 
maand is het raadsvoorstel geagendeerd?

Antwoord:
Het investeringskrediet voor het zwembad gaat onderdeel uitmaken van de begroting 
2018.

MEERJARENPERSPECTIEF
We hebben het over het eerste kwartaal, maar we lezen het toch goed als we 
constateren dat het positief saldo voor 2017 vooral veroorzaakt wordt door de verkoop 
van de PWA -school (782) en hogere toegerekende rente BGE? (520 / 378)? Zonder 
deze bedragen constateren we een mogelijk tekort van C 740.000 tot meer dan 1 
miljoen euro voor 2017 ? Klopt deze zienswijze?

Antwoord:
Het actuele saldo (begroting 2017 na kwartaalrapportage III-2016 en raadsbesluit 
ka d ers ond erzoek zwemba d ) bed ra a g t C 215.000 neg at i ef. Ond ersta a nd e financiële 
highlights (gesplitst naar voor- en nadelen) zorgen ervoor dat er sprake is van een 
financieel voordelige bijstelling (tota a I C 257.000) vanuit deze kwarap voor het jaar 
2017. Het sa I d o 2017 bedra a g t d a n C 42 pos i t i ef.

Negatieve bijstellingen kwarap I-2017:
» De uitkeringslasten worden meerjarig aangepast. De lasten worden bijgesteld met 

C 892 ( in 2017 en 2018) en met C 592 ( in 2019 en 2020).
» Verder is in het verleden teveel voorschot van het Rijk ontvangen voor BBZ. Dit 

geeft een structureel na d ee I va n C 84.
» Door toename van de wettelijke taken is een structurele uitbreiding 

be I a st i ng en/WOZ nood za ke I ijk. Na d ee I C 72.



» Er heeft een herziening van de rente plaatsgevonden conform de nota rentebeleid 
wat leidt tot bijstelling van de rente percentage van 2,10Zo naar 1,90Zo in 2017 dit 
levert in 2017 een na d ee I op va n C 240.

» Doordat er minder overheadkosten doorberekend kunnen worden aan projecten 
BGE's (kosten overhea d d rukken h i erd oor op d e exp I o i ta t i e) en u i tbre i d i ng va n 
formatie voor taakverruiming coördinatoren (stijging kosten overhead) is er een 
b ijste I I i ng va n 1,1 0Zo nod i g voor d e tota I e kosten overhea d. Na d ee I C 109.

Positieve bijstellingen kwarap I-2017:
» De inkomsten van het Rijk (mbt uitkeringen) worden meerjarig aangepast. De 

baten worden structureel bijgesteld met C 271 (voord ee I ).
» Inc i d entee I voord ee I 2017 va n C 711 Verkoop pa nd B I a a rthemseweg.
» Hogere boekwaarde BGE per 1 januari 2017 leidt tot hogere toegerekende rente 

na a r BGE, 2017: voord ee I C 520. B ijste I I ing werke I ijk te beta I en rente, 2017 
voordee I C 79.
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Adviesnota raad
Vaststellen concept mobiliteitsambitie en procesvoorstel 
samenspraak voor het Gemeentelijk Verkeers- en 
VervoersPlan (GVVP)
Samenvatting

In 2007 heeft de gemeenteraad het Verkeerscirculatieplan (VCP) vastgesteld. Dit plan 
geeft tot op de dag van vandaag richting aan het verkeersbeleid in Veldhoven. De 
afgelopen jaren zijn er in Veldhoven veel infrastructurele projecten tot uitvoering 
gekomen. Hierdoor is Veldhoven sterk veranderd ten opzichte van de vaststelling van 
het VCP in 2007 en is het nodig om weer met een frisse blik naar de structuren te 
kijken. Insteek van het nieuwe plan is een modulaire opbouw. Het voordeel van deze 
opzet is dat het plan in de toekomst makkelijker aan te passen is aan de actuele 
landelijke, provinciale, regionale en gemeentelijke ontwikkelingen.

Het GVVP bestaat straks uit een duidelijke 'kop', 'romp' en 'staart'.
4 De 'kop' biedt plaats aan de verkeerskundige ambitie en geeft aan van welk(e) 

thema('s) het belang het grootst is.
4 De 'romp' bevat de thema's en modaliteiten individueel, passend in de kaders van 

de 'kop'.
4 De 'staart' zorgt voor de integrale mix van alle modules, rekening houdend met de 

prioritering uit de 'kop'.

Daarnaast wordt er een maatregelenpakket voorgesteld aan de hand van de 
opgestelde ambitie. Hierbij worden dan prioriteiten meegegeven aan de verschillende 
maatregelen. Deze maatregelen kunnen dan input zijn voor de 
uitvoeringsprogramma's van de komende jaren, met het principe 'werk met werk' te 
maken.

In deze adviesnota wordt de mobiliteitsambitie en het proces van samenspraak 
voorgesteld om te komen tot een geactualiseerde Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP).

Beslispunten
1. Vaststellen concept mobiliteitsambitie gemeente Veldhoven.
2. Vaststellen van het procesvoorstel samenspraak met als kader de 

mobiliteitsambitie.

Inleiding

In 2007 heeft de gemeenteraad van Veldhoven het VerkeersCirculatiePlan 2007 
(kortweg: VCP) vastgesteld. Dit plan geeft sindsdien richting aan het verkeersbeleid 
van de gemeente. Het VCP is nu bijna 10 jaar oud, door verschillende veranderingen 
en ontwikkelingen is behoefte aan een actualisatie van het verkeersbeleid. Het huidige 
VCP kent een sterke insteek op de verkeersstructuur van de gemeente.



Het is wenselijk dat een meer brede uitwerking plaatsvindt, waarin alle 
verkeerskundige thema's, zoals verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid, 
een plek krijgen.

Dit willen we opnemen in een nieuw te maken Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (kortweg: GVVP). Het GVVP van Veldhoven wordt een modulair 
opgebouwd plan met als doel het blijven verbeteren van de verkeersveiligheid, 
doorstroming en leefbaarheid in Veldhoven. Met een modulaire opzet van het beleid 
kan flexibeler worden ingezet op actuele thema's en tussentijds eenvoudiger 
geactualiseerd worden zonder dat het hele plan moet worden herzien. Het nieuwe 
GVVP komt tot stand door integrale samenwerking met een klankbordgroep en 
deelnemers aan een proces van samenspraak. Gezamenlijk worden de volgende 
stappen doorlopen:
4 Fase 1: Evaluatie huidig VCP (inmiddels afgerond en bijgevoegd)
4 Fase 2: Opstellen mobiliteitsambitie (concept ambitie bijgevoegd)
4 Fase 3: Invulling modules
4 Fase 4: Integraal beleid en opstellen mogelijk maatregelenpakket 
4 Fase 5: Besluitvorming in de raad

In december 2016 heeft u kennis genomen van het plan van aanpak middels een 
raadsinformatienota. Inmiddels is de eerste fase (Evaluatie van het huidige beleid) 
afgerond. Voor de evaluatie zijn alle feiten en cijfers op het gebied van verkeer 
verzameld. Alle bevindingen van de evaluatie zijn opgenomen in de rapportage GVVP 
Veldhoven - Evaluatie (zie bijlage 2).

Op basis van de evaluatie is een voorstel voor een mobiliteitsambitie (zie bijlage 3) 
opgesteld. De mobiliteitsambitie bevat de kaders waarbinnen het beleid in modules 
wordt uitgewerkt. In de ambitie zijn diverse thema's benoemd waarvoor een 
beleidsmodule moet worden opgesteld. Binnen dit advies ligt de vraag om prioritering 
van de verschillende thema's door uw raad, welke de kaders vormen voor het 
samenspraakproces.

Naast de prioritering van de verschillende verkeersthema's is de wegcategorisering 
een belangrijk onderdeel van de ambitie. In de wegcategorisering wordt een keuze 
gemaakt voor welke wegen het verkeer belangrijker wordt geacht dan verblijven 
(wonen, werken, winkelen). Deze wegen hebben als functie de grotere 
verkeersstromen in Veldhoven zo goed mogelijk te faciliteren. Op basis van deze 
wegcategorisering wordt bijvoorbeeld de gewenste inrichting van de wegen bepaald, 
routes voor openbaar vervoer en hulpdiensten. De wegcategorisering is in grote lijnen 
gebaseerd op het bestaande wegcategoriseringsplan.

Het procesvoorstel voor verder invulling van het samenspraakproces borduurt voort op 
het plan van aanpak zoals aan u is medegedeeld in de raadsinformatienota van 
december 2016.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

1. VCP 2007;
2. Kadernota en praktijkprogramma samenspraak;
3. Intentieovereenkomst Brainport duurzaam slim verbonden (o.a. 

bereikbaarheidsagenda);
De Metropool Regio Eindhoven (MRE) heeft als doel om samen maatregelen te 
treffen die de bereikbaarheid van de Brainportregio verbeteren.

4. Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (Ministerie van I&M);
In de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst het Rijk de ambities 
van ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040.
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5. PVVP (Provinciaals Verkeer- en Vervoersplan);
Het PVVP gaat uit van de zogeheten 'van deur tot deur' benadering. De diverse 
mobiliteitsbehoeften van burgers en bedrijven zijn het uitgangspunt.

Naast de bovengenoemde kaders zijn ook visies zoals, Woonvisie 2016 en verder,
Visie op detailhandel 2016 en Nota toerisme en recreatie een basis voor dit GVVP.

Beoogd effect

Een geactualiseerd verkeersbeleid vastgelegd in een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en 
VervoersPlan (GVVP).

Argumenten

1.1 Het nieuwe GVVP komt tot stand door integrale samenwerking met een externe 
klankbordgroep en deelnemers aan het samenspraakproces.
Door de integrale aanpak zal er een groot draagvlak ontstaan voor het nieuwe GVVP, 
dat in samenspraak met het maatschappelijk middenveld, belanghebbende burgers en 
ondernemers tot stand zal komen. Daarbij worden zowel de landelijke, regionale als 
gemeentelijke kaders in acht genomen. Vanuit de regionale kaders zitten we als 
gemeente in de MRE om samen middels onder andere de bereikbaarheidsagenda de 
brainportregio bereikbaar te houden.

2.1. Het huidige Verkeerscirculatieplan moet geactualiseerd worden.
Het huidige VCP kent een sterke insteek op de verkeersstructuur van de gemeente.
Het verkeersbeleid dient een meer brede uitwerking te krijgen, waarin alle 
verkeerskundige thema's een plek krijgen. Deze modules zijn: landelijk beleid, 
gemotoriseerd verkeer, vracht- en bevoorradingsverkeer, fiets, parkeren, 
hulpdiensten, verkeerseducatie, openbaar vervoer, landbouwverkeer, ruimtelijke 
ontwikkelingen, verkeersveiligheid, voetgangers (langzaam verkeer) en leefbaarheid. 
Het nieuwe GVVP krijgt dus met bovenstaande modules een modulaire opbouw, 
waardoor het in de toekomst op onderdelen geactualiseerd kan worden.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico's.

Financiën

Kosten ten behoeve van het opstellen van het GVVP worden ten laste gebracht van 
programma 5 Bereikbaarheid, product 6171, Mobiliteit en Veiligheid en zijn hierin 
voorzien.
Financiële gevolgen van het nieuwe GVVP zijn nog niet bekend. Wanneer het GVVP 
gereed is zal deze samen met de financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting ter 
goedkeuring aan de raad worden aangeboden.

Communicatie en samenspraak

De verdere uitwerking zal gebeuren volgens het aangeboden procesvoorstel. In 
september wordt het ontwerp GVVP ter inzage gelegd en heeft iedere belanghebbende 
de mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze. Tijdens de ter inzage periode 
wordt een inloopavond georganiseerd voor alle belanghebbenden. Voor de 
communicatie zijn als middelen inzetbaar o.a. de 'Gemeentenieuwspagina' in het 
Veldhovens Weekblad en sociale media.
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Uitvoering ļ planning

11-04-2017
18- 04-2017 
09-05-2017 
30-05-2017
Mei - Sept. 2017 
September 2017 
28-11-2017
19- 12-2017

Beeldvormende raadsbijeenkomst (procesvoorstel samenspraak) 
College vaststelling raadsadvies 
Oordeelsvormende raadsbijeenkomst
Besluitvormende raadsbijeenkomst (procesvoorstel samenspraak) 
Verder uitwerking fase 3 en 4 
Ter inzage legging concept GVVP
Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (vaststellen GVVP) 
Besluitvormend raadsbijeenkomst (vaststellen GVVP)

Bijlagen

1. Procesvoorstel samenspraak
2. GVVP Veldhoven-evaluatie
3. Concept mobiliteitsambitie GVVP, inclusief wegcategorisering
4. Verkeerscirculatieplan Veldhoven 2007
5. Raadsbesluit

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt als bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op 30 mei aanstaande.
Bespreekpunten betreffen:
- De concept mobiliteitsambitie m.b.t. prioritering en volledigheid van modules;
- Procesvoorstel Samenspraak.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

De concept mobiliteitsambitie m.b.t. prioritering en volledigheid van modules
Duurzame mobiliteit en smart mobility zijn niet als apart thema benoemd maar komen 
terug in de modules zoals leefbaarheid, fiets en autoverkeer.

De portefeuillehouder licht toe dat de prioritering (laag - middel - hoog) van de 
diverse modules moet worden bezien in relatie tot het huidige niveau. Modules met de 
prioriteit 'laag' behoeven geen extra inzet of investering doordat deze reeds op niveau 
zijn.

Resultaat van de behandeling in de besluitvormende raad

Tijdens de besluitvormende raad van 12 juni is een amendement aangenomen om het 
eerste beslispunt als volgt te wijzigen:
De concept mobiliteitsambitie gemeente Veldhoven vast te stellen, inclusief het thema 
'Smart Mobility' met de prioriteit 'middeľ.

Deze wijziging wordt in de mobiliteitsambitie verwerkt.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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Veldhoven

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Raadsbesluit

17.044 | 17bs00080 
12 juni 2017 
27
Mobiliteitsambitie en procesvoorstel voor samenspraak voor 
het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2017, nr. 17.043

overwegende de concept mobiliteitsambitie en het voorgestelde samenspraakproces 
om te komen tot een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).

gelet op de beeldvormende raad van 11 april 2017 en de oordeelsvormende raad van 
9 mei 2017;

b e s l u i t :

1. De concept mobiliteitsambitie gemeente Veldhoven vast te stellen;
2. Het procesvoorstel samenspraak, met als kader de mobiliteitsambitie, vast te 

stellen.
3. De concept mobiliteitsambitie gemeente Veldhoven vast te stellen, inclusief het 

thema 'Smart Mobility' met de prioriteit 'middel'.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 12 juni 2017

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Gemeentebelangen
Veldhoven

Veldhoven

AMENDEMENT

Onderwerp Vaststellen concept mobiliteitsambitie en procesvoorstel samenspraak 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Datum 12 juni 2017
Ingediend door GBV, CDA, D66, PvdA en Samenwerkend Veldhoven
Naar aanleiding van Agendapunt 27

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 juni 2017;

kennis genomen hebbend van:
De Concept mobiliteitsambitie en het procesvoorstel samenspraak Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP);

overwegende dat:
» in de mobiliteitsambitie 12 thema's zijn opgenomen die vorm zullen geven aan 

de uitwerking van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP);
» er geen afzonderlijk thema ’Smart Mobility' is opgenomen in de concept 

mobiliteitsambitie, maar slechts incidenteel wordt benoemd;
» 'Smart Mobility' oplossingen biedt op het terrein van duurzame mobiliteit en logistiek 

(bron: bereikbaarheidsagenda MRE).
» 'Smart Mobility' een speerpunt is van de bereikbaarheidsagenda van de MRE en 

prima aansluit bij de ambities van Brainport;

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 17.044 bij beslispunt 1, als volgt te
wijzigen:

» De concept mobiliteitsambitie gemeente Veldhoven vast te stellen, inclusief het 
thema 'Smart Mobility' met de prioriteit 'middel'.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 25 stemmen - AANGENOMEN

Voor 25 stemmen (GBV 6, VSA 6, VVD 5, CDA 3, D66 3, PvdA 1, 
Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 0 stemmen
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In 2007 heeft de gemeenteraad van Veldhoven het Verkeerscirculatieplan (VCP) vastgesteld. Dit plan 

geeft sindsdien richting aan het verkeersbeleid van de gemeente. Het plan is inmiddels 'op leeftijd'. Er 

is daarom behoefte aan een actualisatie van het verkeersbeleid van de gemeente. Het VCP is het 

vertrekpunt voor het actualiseren van het verkeersbeleid naar een Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoersplan (GVVP). Actuele verkeerskundige onderwerpen en bestuurlijke voorkeuren worden in het 

beleid verwerkt.

Het huidige VCP kent een sterke insteek op de verkeersstructuur van de gemeente. Het is wenselijk 

dat een meer brede uitwerking plaatsvindt naar een GVVP, waarin alle verkeerskundige thema's een 

plek krijgen.

1.2 Opbouw nieuw GVVP

Modulaire opbouw van het GVVP

Het GVVP voor Veldhoven wordt modulair uitgewerkt. Het voordeel is dat in de toekomst actualisatie 

op onderdelen mogelijk is. Dit kan naar behoefte en zonder een plan helemaal opnieuw uit te moeten 

werken. Een modulair opgebouwd GVVP is eenvoudig of met beperkte aanpassing/investering actueel 

te houden of te maken. De actuele landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen worden 

verwerkt en ontbrekende modules worden toegevoegd.

Maatregelenpakket met prioriteiten, voor afstemming met onderhoudsprogramma wegen 

Onderdeel van de modulaire opzet is het uitwerken van een maatregelenpakket met verkeerskundige 

prioriteiten, zowel voor infrastructurele en mensgerichte maatregelen. Het maatregelenpakket wordt 

geprioriteerd, voor verkeerskundige projecten, maar niet tot in de detail in de tijd uitgezet. Het zo 

ontstane maatregelenpakket is vervolgens input bij het opstellen van de jaarlijkse 

uitvoeringsprogramma's voor bijvoorbeeld riolering en onderhoud van wegen. Uiteraard is het 

mogelijk dat de gemeenteraad separaat budget voor verkeersmaatregelen vrijmaakt. Het doel is om 

efficiënt met de beschikbare middelen om te gaan en de verschillende investeringsprogramma's op 

elkaar af te stemmen.

Naast de infrastructurele maatregelen bevat het GVVP ook mensgerichte maatregelen. Hiervoor wordt 

een jaarlijks budget samengesteld, dat invulling geeft aan de permanente verkeerseducatie.
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Het modulaire beleid kent een duidelijke 'kop' en 'staart', daartussen bevindt zich de 'romp'.

In de kop staat het beleid op hoofdlijnen

De kop beschrijft de verkeerskundige ambities van de gemeente en geeft aan voor welk(e) thema('s) 

het belang het grootst is.

De doelen en ambities van gemeente Veldhoven zijn deels beschreven in het huidige VCP, deels 

beschreven in andere documenten (bijvoorbeeld de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven) en moeten 

nog uitgewerkt worden voor een aantal aanvullende thema's. Ambities, wensbeelden en doelen 

worden beschreven en op de actualiteit bijgesteld. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van 

het coalitieprogramma, de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven en Bereikbaarheidsagenda van 

Zuidoost-Brabant. Uiteraard wordt landelijk beleid verwerkt in het GVVP (Structuurvisie Infrastructuur 

en Ruimte, SVIR) en bekrachtigd. Op basis van de ambities, wensbeelden en doelen geven we aan 

welke thema's en actualiteiten prioriteit krijgen.

Thema's en modaliteiten in de romp

De romp beschrijft alle thema's en modaliteiten individueel, passend binnen de kaders van de 'kop'. 

Het huidige VCP kent een focus op de verkeersstructuur en verkeersafwikkeling. Het huidige VCP 

wordt omgebouwd naar een breder GVVP, waarin aanvullende thema's en modaliteiten benoemd en 

uitgewerkt worden. Dit zijn de modules van het GVVP. Dat betekent een verfijning van de huidige 

indeling. Per thema wordt beschreven waaraan voldaan of getoetst moet worden om het 

verkeersbeleid te effectueren. Daarmee vormt het GVVP ook een toetsingskader voor verkeerskundige 

vraagstukken.

In de staart het integrale beleid en een doorvertaling naar maatregelen

De staart zorgt voor de integrale mix van alle modules, rekening houdend met de prioritering uit de 

kop. Het integrale beleid geeft aan wat er gedaan moet of kan worden om het verkeersbeleid verder 

te implementeren en waarop wordt ingezet met het nieuwe GVVP.

1.3 Inhoud evaluatie

Evaluatie VCP als basis voor GVVP

Deze rapportage is het eerste document van het nieuwe GVVP van Veldhoven en beschrijft de actuele 

stand van zaken op verkeerskundig gebied en evalueert het bestaande gemeentelijke beleid. De 

rapportage legt bevindingen vast, zodat deze getoetst kunnen worden door belanghebbenden en de 

gemeente. De mobiliteitsambitie, met bouwstenen voor het GVVP, ontstaat na die toets en vanuit de 

evaluatie. Daarna worden de modules van het GVVP en de maatregelen uitgewerkt.
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Centraal in deze evaluatie staan de volgende vragen:

1 In hoeverre zijn de doelstellingen van het huidige VCP gerealiseerd?

2 In hoeverre is de categorisering op dit moment op straat herkenbaar, goed te begrijpen en 

logisch?

3 Houdt de wegcategorisering voldoende rekening met toekomstige ontwikkelingen?

4 Wat is de stand van zaken van de objectieve verkeersveiligheid (ongevallen) ten opzichte van de 

2020-doelstelling?

5 Wat is de ontwikkeling op het gebied van aantal en aard klachten?

6 Welke acties en maatregelen voert de gemeente uit op het gebied van verkeerseducatie?

Gebruik bestaande informatie

Uitgangspunt bij deze evaluatie is dat er geen aanvullend onderzoek wordt verricht en dat er gebruik 

wordt gemaakt van bestaande gegevensbronnen. Uiteraard worden de inzichten verrijkt met 

locatiebezoeken, het houden van een verkeersschouw en de input van een klankbordgroep.

1.4 Klankbordgroep

Voorlopige bevindingen van deze evaluatie zijn gepresenteerd aan een externe klankbordgroep. 

Daarna zijn zij in de gelegenheid gesteld om hun visie op verkeer in Veldhoven te delen en 

aanvullende aandachtspunten aan te dragen. Bij het opstellen van het GVVP zijn volgende organisaties 

uitgenodigd voor de klankbordgroep:

Wijkplatform Cobbeek/centrum » Fietsersbond

Wijkplatform 't Look » Samen Verkeersveilig Veldhoven

Wijkplatform De Polders » Stichting Platform

Wijkplatform Veldhoven-dorp Gehandicaptenbeleid

Wijkplatform d' Ekker » Zichtbaar!

Wijkplatform Zeelst

Wijkplatform Heikant/De Kelen

Stichting Ons Zonderwijk

Dorpsvereniging Oerle 

Ondernemersvereniging City centrum

» ZLTO -Veldhoven

» Veldhovens Ondernemers Contact

» Parkmanagement Veldhoven 

» Ondernemersvereniging Veldhoven

dorp

» Politie

» Hermes
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In totaal namen zeven van bovengenoemde organisaties deel aan de eerste klankbordgroep 

bijeenkomst, drie wijkplatformen: De Polders, Zeelst en Heikant/De Kelen, en vier overige 

belangenorganisaties: het Veldhovens Ondernemers Contact, de Politie, de Fietsersbond en de 

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid. De aangedragen aandachtspunten van de klankbordgroep 

staan vermeld in hoofdstuk 6 Maatschappelijke inbreng.

1.5 Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk beschrijft hoofdstuk twee de beleidsevaluatie van het landelijke, 

provinciale en regionale beleid. In hoofdstuk drie volgt de evaluatie van het gemeentelijke beleid met 

een beschrijving van het huidige VCP en de stand van zaken van het uitvoeringsplan. Hoofdstuk vier 

beschrijft de toets van het wegennet aan de hand van de wegcategorisering, het verkeersmodel en 

een locatiebezoek. De verkeersveiligheid staat beschreven in hoofdstuk vijf en de maatschappelijke 

inbreng in hoofdstuk zes. Aan het einde van elk hoofdstuk wordt samengevat wat meegenomen wordt 

als input voor het nieuwe GVVP.
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Beleid hogere overheden

De gemeente Veldhoven moet bij de uitwerking van het verkeersbeleid rekening houden met het 

beleid van hogere overheden. De voor Veldhoven belangrijke kaders zijn in dit hoofdstuk opgenomen, 

van rijks-, via provinciaal naar regionaal beleid.

Landelijk beleid

SVIR

Het landelijke verkeersbeleid is beschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De SVIR 

heeft de Nota Mobiliteit vervangen en benoemt (dezelfde) essentiële onderdelen van het 

verkeersbeleid. De SVIR geeft de volgende essentiële onderdelen aan die ook relevant zijn voor 

Veldhoven:

Afstemming met buurgemeenten is verplicht

Verkeersproblemen zijn niet alleen lokaal van aard, maar zijn gemeentegrens overstijgend. Daarom zijn 

gemeenten verplicht samen te werken in de regio en verkeersbeleid af te stemmen.

Vanwege de centrale ligging van Veldhoven tussen Eindhoven en de Kempengemeenten is deze 

samenwerking een vanzelfsprekendheid. Naast gemeentelijke wegbeheerders stemt Veldhoven af met 

Rijkswaterstaat (A2/N2 en A67) en de Provincie (ontwikkelingen N69). Dit vraagt om een relatief brede 

communicatie met andere overheden.

Inzet op keten verplaatsingen

Verplaatsingen worden gemaakt van deur tot deur. Daarvoor worden verschillende vervoerswijzen 

gebruikt. Zeker in het openbaar vervoer is er sprake van gebruik van meerdere vervoerswijzen voor de 

verplaatsing van deur tot deur. Om de reiziger keuzes te kunnen laten maken, is het belangrijk dat juist 

de ketenverplaatsingen vlot en gemakkelijk gemaakt kunnen worden. Pas dan kan er sprake zijn van 

een volwaardig alternatief voor de auto.

Mobiliteit voor iedereen als stimulans voor economische groei

Niemand mag beperkt worden in zijn of haar mobiliteit of verplaatsingsgedrag. Ook niet als oudere, 

ouder met kinderwagen of als mindervalide. Dat betekent dat het vervoerssysteem daarop ingericht 

moet worden. Voorbeelden zijn het toegankelijk maken van bushaltes voor reizigers in bijvoorbeeld 

een rolstoel.
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Om economische groei mogelijk te kunnen maken, is vervoer nodig. Er wordt daarom geen beperking 

opgelegd aan de groei van mobiliteit. Extra verkeer als gevolg van (ruimtelijke) ontwikkelingen moet 

daarom gefaciliteerd worden.

Stimuleren van gebruik van de fiets

Fietsen is gezond, beperkt autogebruik en is op zich verkeersveilig. Overheden zijn verplicht de 

netwerken voor de fiets minimaal in stand te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Alle 

overheden zijn verplicht het gebruik van de fiets te stimuleren als hoofdvervoerwijze en als schakel in 

de ketenverplaatsing van deur tot deur.

Verkeersveiligheid

De landelijke overheid streeft naar een permanente verbetering van de verkeersveiligheid. Lagere 

overheden leveren een evenredige bijdrage in de daling van het aantal verkeersdoden en gewonden. 

Inzet vindt plaats op infrastructureel vlak en op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Doelen worden 

samen met de bestuurlijke en maatschappelijke partijen uitgewerkt in maatregelenpakketten. Er is in 

ieder geval aandacht voor vracht- en bestelverkeer. Handhaving is het sluitstuk van het 

verkeersveiligheidsbeleid.

Duurzame mobiliteit

Het rijk zet in op een CO2-reductie. Verder is geluid een belangrijke factor en zet het Rijk in op 

bronmaatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan.

Beleidsimpuls verkeersveiligheid

Om de verkeersveiligheidsdoelstellingen uit de SVIR te halen, is in 2012 de 'Beleidsimpuls 

verkeersveiligheid' uitgegaan vanuit het rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Geconstateerd is dat extra maatregelen nodig zijn en dat wordt ingezet op:

» Verbetering van de ongevallenregistratie. Dit is voor Veldhoven niet expliciet van belang, maar de 

verbetering van de registratie laat voor Veldhoven een stijging van het aantal ongevallen zien.

» Focus op beginnende bestuurders, ouderen en fietsers. Resultaat is de inzet op bijvoorbeeld het 

verwijderen van obstakels (paaltjes) op en langs fietsvoorzieningen, betrokkenheid van 

maatschappelijke organisaties en belangenvertegenwoordiging.

Gemeenten gaan door op de ingezette weg en hebben focus. In het verkeersbeleid van de gemeente 

Veldhoven betekent dit vooral inzet op duurzaam veilig, fiets, fietsvriendelijkheid en veiligheid naast 

algemene verkeersveiligheid en mensgerichte acties en maatregelen als aanvulling op de 

infrastructurele aanpak.
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2.2.1 PVVP
In het Provinciale Verkeers- en vervoersplan (PVVP) geeft de provincie haar visie op verkeer en vervoer 

in Brabant. Dit verkeers- en vervoersplan bestaat uit:

» 'Kaders en Ambities', dit document beschrijft de richting van het beleid t/m 2020.

» 'Dynamische Beleidsagenda', dit document beschrijft concrete doelen voor een periode van vier 

jaar.

Kaders en Ambities

De provincie Noord-Brabant wil de burger betrouwbare reistijd van deur tot deur bieden. De reiziger 

staat centraal. Voor de realisatie van een goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor alle 

reizigers is een subsidiebudget beschikbaar. Haltes waar voldoende reizigers in- en uitstappen kunnen 

zodoende gesubsidieerd toegankelijk worden gemaakt voor mensen met een functiebeperking.

Voor een betrouwbare en voorspelbare reistijd van deur tot deur is afstemming noodzakelijk tussen de 

verschillende netwerken van auto, fiets, spoor en waterwegen. Voorwaarden hierbij zijn veiligheid en 

leefbaarheid. Afstemming dient plaats te vinden op de gehele verplaatsing, dus niet alleen op het 

eigen (gemeentelijke) infrastructuurnetwerk.

Auto en fiets zijn de belangrijkste vervoermiddelen. Fietsverbindingen voor scholieren dienen veilig en 

direct te zijn. Deze verbindingen dienen onderdeel uit te maken van het fietsroutenetwerk. 

Bereikbaarheid voor de auto en agrarisch goederenvervoer zijn nodig, maar afgestemd op natuur en 

landschapswaarden van het gebied. Het openbaar vervoer vervult een maatschappelijke 

vangnetfunctie binnen gestelde gebiedsprofielen.

De provincie Noord-Brabant heeft in het PVVP voor de periode 2006-2020 een aantal essentiële 

onderdelen opgenomen. Deze onderdelen zijn van belang voor het bereiken van de doelen uit de 

Nota Mobiliteit, de provinciale doelstellingen en het realiseren van samenhang in het 

mobiliteitsbeleid. De essentiële onderdelen zijn kader stellend voor de gemeenten in de provincie.
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Essentiële onderdelen van het beleid

Hierna is een opsomming gegeven van de essentiële onderdelen van beleid, voor zover deze relevant

zijn voor de gemeente Veldhoven:

1 Goede verkeerskundige afstemming met de regio.

2 Goede afstemming ruimtelijke ontwikkelingen om mobiliteitsproblemen in de toekomst te 

voorkomen.

3 Kwaliteit van bereikbaarheid wordt gedifferentieerd aangepakt op basis van gebiedsprofielen. Dit 

betekent dat de beleidsmatige aandacht voor auto én fiets onderling gelijk zijn, maar dat de 

aandacht voor goederenvervoer en openbaar vervoer minder is.

4 Uitgangspunt is van-deur-tot-deur-benadering. Regio's pakken de regionale probleemclusters als 

eerste op.

5 Fietsgebruik op afstanden tot 7,5 kilometer wordt gestimuleerd. De positie van de fiets wordt 

versterkt met een hoofdroutenetwerk, gericht op de belangrijkste voorzieningen en werkgebieden.

6 Barrièrevorming voor voetgangers en fietsers moet voorkomen worden bij nieuwe infrastructuur en 

oversteekbaarheid, waar nodig, verbeterd.

7 De provincie maakt met wegbeheerders afspraken over het Duurzaam Veilig inrichten van wegen, 

ter vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. Weggebruikers moeten gestimuleerd worden 

tot veilig verkeersgedrag.

8 Sociale onveiligheid mag geen beperkingen opleggen aan verplaatsingen per fiets, openbaar 

vervoer of te voet. De openbare ruimte wordt sociaal veilig ingericht.

Samenwerken

Bij de uitvoering van het PVVP werkt de provincie samen met gemeenten, Rijkswaterstaat en andere 

organisaties volgens een GebiedsGerichte Aanpak (GGA). In de regio werken de partners samen om 

bestaande verkeers- en vervoersproblemen op te lossen. Er zijn 5 regio's: Noordoost-Brabant, 's- 

Hertogenbosch, Hart van Brabant, West-Brabant en Zuidoost-Brabant. Veldhoven behoort tot de regio 

Zuidoost-Brabant.

Naast de samenwerking in regio's, werkt de provincie ook samen met de vijf grote steden; Breda, 

Tilburg, 's-Hertogenbosch, Helmond, Eindhoven. Zij vormen de B5 en richten zich op het stedelijk 

netwerk BrabantStad.
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Dynamische beleidsagenda

In 2006 is het PVVP, samen met de eerste dynamische beleidsagenda vastgesteld. In 2008 en 2009 is 

daar een eerste herijking op uitgevoerd en in 2012 een tweede. Bij die tweede herijking zijn zes 

speerpunten benoemd:

1 Openbaar vervoer

2 Infrastructurele projecten (BMIT)

3 Rijksinfrastructuur (BO MIRT)

4 Mobiliteitsbeleid

5 Luchtvaart

6 Infrastructurele projecten

In de beleidsagenda zijn deze zes speerpunten vertaald naar tactische doelen:

Optimaal functioneren van infrastructuur als robuust multimodaal netwerk.

Het verbeteren van de bereikbaarheids- en sociale functie van het openbaar vervoer.

Vergroten betrouwbaarheid van het infrastructuurnetwerk van vervoersmodaliteiten voor 

goederenvervoer.

Vergroten fietsgebruik door vergroten van het aantal verplaatsingen voor fiets in de modal split 

(modal shift).

Waarborgen van een veilig en robuust provinciaal wegennet.

Versterken van de samenhang tussen infrastructuur (netwerk) en ruimtelijke ontwikkelingen. 

Betere benutting van vervoerssysteem via informeren, geleiden en sturen.

Het verminderen van oversteekknelpunten voor langzaam verkeer van het robuuste wegennet. 

Verbeteren luchtkwaliteit door verminderen van uitstoot, zoals fijnstof (PM10), stikstofdioxide 

(NO2), kooldioxide en ozon veroorzakende stoffen van wegverkeer.

Afname van geluidemissie en geluidhinder.

Verbeteren van sociale veiligheid.

Zorgen voor juiste balans tussen een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen (externe veiligheid), de 

economie en de maatschappij.

Beschermen en verbinden van natuurgebieden.

Verminderen van uitstoot van stoffen naar bodem en grondwater.

Stimuleren van duurzaam en efficiënt gebruik van energiebronnen.

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisaties.

Versterken internationale samenwerking.

Bevorderen kennisontwikkeling en innovatie binnen allianties.

Deze provinciale doelen zijn voor de gemeente Veldhoven kaders voor de 'mindset' hoe tegen verkeer 

moet worden aangekeken.
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2.2.2 SMARTWAYZ.nl
Het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL bestaat uit acht samenhangende deelopgaven in Noord- 

Brabant en Limburg en richt zich op de Brabantcorridor (A58/A67 Breda-Venlo), inclusief het 

knooppunt Eindhoven, de A2 (Eindhoven - Weert), de N279 (Veghel - Asten) en het gebied Zuidoost- 

Brabant. Het mobiliteitsprogramma varieert van Smart Mobility oplossingen, tot het verbreden van 

snelwegen en het aanpakken van aansluitingen en vervoersknooppunten.

De deelopgaven zijn:

Smart Mobility 

InnovA58

A58 Tilburg - Breda 

A2 Weert - Eindhoven 

Randweg Eindhoven 

A67 Leenderheide - Zaarderheiken 

N279 Veghel - Asten

Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant' Brainport Duurzaam Slim Verbonden'

Voor de gemeente Veldhoven zijn de deelopgaven Randweg Eindhoven en de Bereikbaarheidsagenda 

Zuidoost Brabant regionaal gezien het meest van invloed.

2.2.3 Overige provinciale beleidsprogramma's
De provincie Noord-Brabant werkt met 'Provinciale Programma's' die opgebouwd zijn op basis van 

beleidsdocumenten. De volgende provinciale programma's worden onderscheiden:

» Fiets in de versnelling (met communicatiecampagne www.onsbrabantfietst.nl)

» Ontwikkelagenda spoor, HOV en knooppunten 

» Brabants Mobiliteitsnetwerk ^werkgeversaanpak)

» Een nieuw beleidsprogramma voor auto op basis van de Brabantse Strategische wegenkaart

Maatregelen en financiering

De invulling van deze programma's is in de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 'Brainport 

Duurzaam Slim Verbonden' in maatregelen uitgewerkt. Deze maken onderdeel uit van een adaptief 

programma, dit betekent dat de maatregelen kunnen worden bijgestuurd. Afstemming vindt plaats in 

de regio. Voor de financiering is afgesproken dat de regiogemeenten gezamenlijk de programma's 

van de provincie benutten om het gehele maatregelenpakket in de Bereikbaarheidsagenda uit te 

kunnen voeren.
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2.3 Regionaal beleid

Bereikbaarheidsagenda 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden'

De Metropoolregio Eindhoven, gemeenten en stakeholders in Zuidoost-Brabant hebben de handen 

ineengeslagen om samen een bereikbaarheidsagenda op te stellen voor de periode 2017-2030.

De bereikbaarheidsagenda 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden' is opgesteld (mede) naar aanleiding 

van het bidbook 'bereikbaarheid Zuid-Nederland' dat eind 2015 verscheen. Deze agenda is de 

leidraad voor het regionaal beleid en activiteiten op het gebied van mobiliteit voor de komende jaren. 

Het Brabant Mobiliteitsnetwerk legt in dit kader de verbinding tussen werkgevers en de 

bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant en ondersteunt bij verdere invulling van het begrip 'Smart 

Mobility'.

Besluitvorming

De gemeenteraad van Veldhoven heeft besloten om de intentieovereenkomst van de regionale 

Bereikbaarheidsagenda en intentieovereenkomst 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden' te 

bekrachtigen.

De raad heeft het volgende besloten:

1 Onderschrijven van de principes en ambities van de Bereikbaarheidsagenda: Connectiviteit (goede 

verbindingen met andere regio's via spoor, lucht, water en weg), Co-modaliteit (stimuleren van 

slimme individuele vervoerskeuzes), Smart Mobility (gebruik maken van nieuwe technieken en 

methoden om efficiënter gebruik te maken van bestaande en nieuwe mogelijkheden om de 

mobiliteitsvraag te spreiden) en Samenwerking (regionale verantwoordelijkheid levert het hoogste 

rendement op);

2 Instemmen met de beoogde intergemeentelijke werkwijze, waarbij de samengestelde 

maatregelenpakketten als een goed vertrekpunt worden geaccepteerd en waarbij zo nodig 

verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in de Bereikbaarheidsagenda;

3 Instemmen met de beoogde intergemeentelijke werkwijze om op sub-regionaal niveau adaptief 

verbeteringen te programmeren, uit te voeren en te co-financieren, en het accepteren van de 

samengestelde maatregelenpakketten als een goed vertrekpunt hiervoor.

4 Ondersteunen van de inrichting van een Smart Mobility landingsplaats (proeftuin voor nieuwe 

technieken en ontwikkelingen op het gebied van slimme mobiliteit) waar de regio haar 

maatschappelijke partners uitdaagt om innovatieve technieken en diensten in de praktijk te 

brengen, gericht op het slimmer en efficiënter maken van de regionale mobiliteit.

Uitwerking Veldhoven

De uitwerking van de bereikbaarheidsagenda spitst zich voor Veldhoven toe op vijf belangrijke relaties:

1 Relatie Eindhoven - Veldhoven - De Kempen
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7 Relatie Reusel-De Mierden-Bladel-Eersel-Bergeijk-Veldhoven-Eindhoven 

(De Kempen)

8 Relatie N69 (Bergeijk, Valkenswaard, Waalre, Eindhoven)

9 Relatie Eindhoven - Best - Boxtel - 's-Hertogenbosch

10 Relatie Eindhoven - Oirschot - Tilburg

Deze relaties zijn hieronder schematisch weergegeven.

Relatie N69 (Bergeijk, Valkenswaard, Waalre, Eindhoven) Relatie Reusel-De Mierden-Bladel-Eersel-Bergeijk-Veldhoven-EindhovenRelatie Eindhoven - Veldhoven - De Kempen

ŭ -éi *

Relatie Eindhoven - Oirschot - Tilburg

Ègt,JpjHn

figuur 1: vijf belangrijke relaties voor Veldhoven

Voor de bereikbaarheidsagenda is een maatregelenpakket deel 1 uitgewerkt. Voor de gemeente 

Veldhoven is één maatregel in deel 1 opgenomen, namelijk de fietsroute De Run-HTCE-Geldrop, 

inclusief aantakking op de slowlane.
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De bereikbaarheidsagenda benoemt verder, specifiek voor Veldhoven, de volgende maatregelen: 

Snelfietsroute Eersel-Steensel-Veldhoven-Eindhoven 

Fietsstructuur rond ASML-MMC

Stallingsvoorzieningen op knooppunten en nabij haltes 

(H)OV-doorstroom as Veldhoven-Steensel-Eersel richting Reusel 

HOV NS-Best-Airport-Veldhoven-De Run 

Kempenbaan West en Kempenbaan Oost

Aanleg Westparallel en Nulplus (maatregelen Gebiedsakkoord N69)

Verbetering doorstroming rotonde De Dom-Heerbaan

Multimodaal knooppunt De Kempen nabij Eersel en/of P+R Veldhoven De Run 

Verbetering doorstroming A67 Eersel-De Hogt

Verbetering doorstroming A2/N2 Randweg Eindhoven tussen De Hogt en Leenderheide (vooral 

capaciteitsuitbreiding knooppunt Leenderheide)

Het is regionaal wenselijk dat het nieuwe verkeers- en vervoersplan voor Veldhoven aansluit op de 

principes en ambitie van Brainport Duurzaam Slim Verbonden. Bovenstaande maatregelen geven 

input voor het gemeentelijke uitvoeringsprogramma.

2.3.1 Nieuw Provinciaal Beleid
De provincie gaat in 2017 en 2018 het beleid actualiseren in een proces rondom het 

discussiedocument 'Bewegend perspectief', als onderdeel van 'Toekomst van Mobiliteit in Brabant'. 

De regionale gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven zien de inhoud van de regionale 

Bereikbaarheidsagenda 'Brainport Duurzaam Slim Verbonden' als input voor dit traject, daarbij vindt 

aanscherping naar een Brabants samenhangend beleid plaats, maar hoofdlijnen blijven overeind.

2.4 Input GVVP

Met het beleid van de hogere overheden wordt rekening gehouden in de uitwerking van de modules. 

Dat vraagt niet om specifiek te benoemen eisen en uitgangspunten.

Samenwerking in de regio

Concreet betekent het beleid van de hogere overheden voor de gemeente Veldhoven dat 

samenwerking en participatie in de projecten van de regio nodig zijn. Dit vraagt om investering in tijd 

en om meedenken. Eventueel levert de gemeente een bijdrage aan de projecten van de regio. 

Veldhoven levert een bijdrage, om de regionale doelen te realiseren. Daar profiteert de gemeente zelf 

ook van.
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Accenten voor de gemeente Veldhoven

Naast de verplichting tot samenwerken en regionale afstemming zijn er uit het beleid van de hogere 

overheden en de evaluatie een aantal 'Veldhovense' speerpunten te benoemen. Deze worden 

meegenomen in nieuwe verkeersbeleid van de gemeente:

inzet op de fiets 

verbetering openbaar vervoer 

aandacht voor verkeersveiligheid 

goede toegankelijkheid voor voetgangers

naast infrastructuur aandacht voor mensgerichte maatregelen en acties
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3 Verkeerscirculatieplan Veldhoven

3.1 Opbouw bestaand beleid

Het gemeentelijke beleid voor verkeer en vervoer ligt sinds 2007 vast in het Verkeerscirculatieplan 

(VCP). In dit plan is het mobiliteitsbeleid van de gemeente uitgewerkt om structurele en creatieve 

oplossingen te bieden voor knelpunten. Het VCP focust zich op de periode tot 2015/2020, maar 

anticipeert ook op woningbouwontwikkelingen tot 2030.

Het VCP bevat strategische beleidskaders voor mobiliteit, verkeer en vervoer. Doelstellingen en 

beleidskaders zijn opgenomen voor de verschillende vervoerswijzen, parkeren, verkeersveiligheid en 

leefbaarheid. Samengevat is het beleid richtinggevend voor:

» het mobiliteitsbeleid, inclusief leefbaarheid en veiligheid 

» het ruimtelijke kader voor infrastructuur 

» de inbreng van Veldhoven in regionale vraagstukken 

» de financiële programma's en investeringsbeslissingen

Doelstelling

De doelstelling van het mobiliteitsbeleid is als volgt:

Het verbeteren en waarborgen van verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid van Veldhoven in de 

periode 2005-2020. Bij het opstellen van het mobiliteitsbeleid wordt rekening gehouden met de 

geplande ontwikkelingen en de regionale samenhang.

Modaliteiten en thema's

In het VCP zijn ambities vertaald in hoofdlijnen van het mobiliteitsbeleid. Dit vormt de kapstok voor het 

beleid voor de verschillende modaliteiten (vervoerswijzen) en thema's. Het beleid voor de modaliteiten 

heeft betrekking op de verplaatsing zelf. De thema's hebben betrekking op aspecten die direct samen 

hangen met de verplaatsing.

In totaal onderscheid het VCP drie modaliteiten, namelijk:

1 langzaam verkeer

2 openbaar vervoer

3 autoverkeer

Daarnaast zijn er drie thema's, namelijk:

1 parkeren

2 verkeersveiligheid

3 leefbaarheid en milieu
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Uitvoeringsplan

Het VCP sluit af met een actieplan dat acties en infrastructurele maatregelen beschrijft, rekening 

houdend met de modaliteiten en thema's. Het actieplan is later vertaald naar een uitvoeringsplan.

3.2 Modaliteiten

Per modaliteit staat hieronder het beleid samengevat weergegeven.

Langzaam verkeer

Het aanbod van fietsvoorzieningen heeft, voor wat comfort en de verkeersveiligheid betreft, een 

dusdanige stimulerende werking op het gebruik van de fiets, dat Veldhoven zich daarmee voor de 

toekomst als fietsgemeente kan blijven profileren. Bij het ontwerp van voorzieningen en knelpunten is 

steeds meer aandacht nodig voor de kwetsbare verkeersdeelnemer.

Veldhoven blijft een fietsgemeente en blijft daarom werken aan het verbeteren van het fietsnetwerk 

(zie figuur 2), daarbij worden vastgestelde kwaliteitsaspecten in acht genomen. Het betreft zowel 

verbeteringen binnen de gemeente als de aansluitingen op de regionale verbindingen. De nadruk ligt 

daarbij op de aanleg van ontbrekende schakels en aansluitingen, het realiseren van kortsluitende 

verbindingen en het verbeteren van de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van het 

hoofdwegennet. Voor de fiets is verder fietsparkeren van belang. De gemeente streeft in het VCP naar 

een tweede bewaakte fietsenstalling in het centrum en het uitbreiden van diverse bestaande 

fietsenstallingen.
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figuur2: fietsnetwerk Veldhoven

Voor de andere langzaam verkeer doelgroep, de voetganger, richt het beleid zich op het realiseren 

van kwaliteit. Het accent ligt op de eisen die gesteld worden door kwetsbare verkeersdeelnemers, 

denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van oversteekvoorzieningen en looppaden. Daarnaast is er 

aandacht het verbeteren van looproutes naar belangrijke bestemmingen, zoals winkelcentra, 

voorzieningen, openbaar vervoer haltes en scholen.

Fietsnetwerk Ve dhoven

Kortsluiting

Ontbrekende aansluitingen en

O Te verbeteren kruispunt

Openbaar vervoer

De gemeente Veldhoven zorgt voor een optimale doorstroming van het openbaar vervoer en 

bespreekt op regionaal niveau haar wensen tot verbetering van het aanbod van openbaar vervoer. De 

gemeente houdt daarbij rekening met een optimale structuur voor het HOV, de ontwikkeling van 

Veldhoven-west en de wensen, zoals geformuleerd in het toetsingskader.
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Het accent lag tot 2010 op het in stand houden van een goede doorstroming, zodat een betrouwbare 

uitvoering van de dienstregeling mogelijk is. Vanaf 2010 vertaalt de gemeente de ambities op het 

gebied van openbaar vervoer in het meest gewenste en haalbare systeem. Een af te wegen optie is 

daarbij het ringvervoersysteem. De ambities en de visie op het meest gewenste systeem voor 

Veldhoven worden regionaal ingebracht, het doel is om deze te realiseren.
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Meervofcthoven

Zandoerle D'Efcker
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Openvaar Vervoer

Verbindend OV

Buurtbus

figuur 3: Hjnennet openbaar vervoer in Veldhoven 2006
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Autoverkeer

Het autoverkeer wikkelt zich af op de daarvoor bestemde, eventueel nieuw aan te leggen, 

ontsluitingswegen van het hoofdwegennet. Het wegennet kent een zodanige doorstroming dat er 

geen behoefte ontstaat om te 'sluipen'. Het verkeer tussen de wijken, naar de attractiepunten en het 

regionale verkeer wordt gebundeld op het hoofdwegennet.

Om dit mogelijk te maken formuleert het VCP het volgende uitgangspunt: Er is een strikte scheiding in 

hoofdwegen en verblijfsgebieden, oftewel de categorisering van het wegennet volgens het principe 

'Duurzaam Veilig'. De inrichting van de verblijfsgebieden en het functioneren van het hoofdwegennet 

is zodanig dat de verkeersveiligheid optimaal is en geen doorgaand verkeer door de verblijfsgebieden 

voorkomt.

In figuur 4 is de gewenste structuur van het hoofdwegennet (stroomwegen en 

gebiedsontsluitingswegen) weergegeven. Daarbij is rekening gehouden met de ontwikkeling van 

Veldhoven-West en het verminderen van de verkeersdruk in de bestaande kern. Voordat Veldhoven

West werd ontwikkeld moest de infrastructuur gereed zijn, nodig voor de ontsluiting en bereikbaarheid 

van de woningen en bedrijven. Nieuwe infrastructuur moet bijdragen aan het verbeteren van de 

leefbaarheid, de verkeersveiligheid en het verminderen van de verkeersdruk en milieuknelpunten.

De gewenste structuur van het hoofdwegennet maakt het mogelijk doorgaand verkeer uit de 

verblijfsgebieden te weren. Het is echter wel nodig om aanvullende verkeersremmende maatregelen 

te treffen om voorkomen dat routes door verblijfsgebieden blijven bestaan. Ook is het nodig om de 

inrichting en vormgeving van diverse kruispunten aan te passen, gericht op capaciteitsvergroting, 

verbeteren van verkeersveiligheid en het afwikkelen van gewijzigde verkeersstromen.

Door de voorgestelde hoofdwegenstructuur blijven de aanrijtijden voor nood- en hulpdiensten 

voldoen aan de wettelijke eisen.
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3.3 Thema's

Per thema staat hieronder het beleid samengevat weergegeven.

Parkeren

Het aanbod van openbare parkeervoorzieningen en het beheer daarvan is gericht op het faciliteren 

van het bezoek aan het City-centrum en de bewoners in de verschillende wijken. Uitbreiding van de 

parkeercapaciteit in het City-centrum is echter voorlopig niet aan de orde.

Het parkeerregime in het centrum wordt gecontinueerd, dit wil zeggen betaald parkeren in combinatie 

met vergunninghoudersparkeren in de schil. Een uitbreiding van het gebied van parkeerregulering 

wordt overwogen, wanneer de parkeerdruk daar aanleiding toe geeft.

Bedrijven, voorzieningen en publiekstrekkers dienen zoveel mogelijk te voorzien in hun eigen 

parkeerbehoefte. Uitzondering op de regel is wanneer uitwisselbaarheid van parkeervoorzieningen 

mogelijk is en tot ruimtelijke besparingen kan leiden.
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Uitwijkgedrag en parkeeroverlast worden vermeden. Handhaving speelt daar een rol in, Veldhoven 

beschrijft in het VCP dat het wenselijk is om de handhaving uit te breiden. Na het aannemen van het 

wetsvoorstel over de bestuurlijke boete (2007) is beoordeeld of uitbreiding, zonder toename van de 

kosten, tot de mogelijkheden behoort. Dit bleek niet het geval, de handhaving is niet uitgebreid op 

parkeren, deze is gelijk gebleven. Vergunninghoudersparkeren is sinds die periode wel enorm 

uitgebreid. Inmiddels is 80-90% van de schil aangewezen als vergunninghouder-gebied of blauwe 

zone. Handhavingsinzet is echter gelijk gebleven.

Verkeersveiligheid

Het verkeerssysteem, bestaande uit infrastructuur, gebruiksmogelijkheden, toegankelijkheid en 

gedrag, is impliciet veilig. Ongevallen worden voorkomen en de ernst van de ongevallen neemt af 

door het consequent toepassen van de principes van Duurzaam Veilig. Blackspots hebben daarbij 

prioriteit. Veldhoven hanteert een doelstelling voor het aantal dodelijke en gewonde 

verkeersslachtoffers. Deze luidt als volgt: 40% afname dodelijke verkeersslachtoffers en 30 % afname 

gewonde verkeersslachtoffers in 2020 ten opzichte van 2002.

Naast een duurzaam veilig verkeerssysteem zet de gemeente ook in op positief beïnvloeden van 

menselijk gedrag om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij wordt ingezet op:

» voorlichting en educatie, bijvoorbeeld verkeerseducatie op scholen, schoolomgevingsprojecten en 

controle fietsverlichting

» permanente educatie, bijvoorbeeld regionale programma's en campagnes VVN 

» handhaving op specifieke locaties en doelgroepen via een handhavingsprogramma

Leefbaarheid en Milieu

Leefbaarheidsproblemen en milieuknelpunten zijn voor een gedeelte het directe gevolg van een 

toename van de mobiliteit en het (auto)verkeer. De gemeente zet in op het handhaven van het niveau 

van geluidsoverlast en de concentratie vervuilende stoffen in Veldhoven, wettelijke grenswaarden 

worden niet overschreven.

Daarbij worden knelpunten aangepakt, basis hiervoor is het beoogde hoofdwegennet en het nationaal 

actieprogramma 'Lucht' en een lokaal luchtkwaliteitsplan. Op basis van het mobiliteitsbeleid en het 

luchtkwaliteitsplan zou de gemeente een Actieprogramma Milieu opstellen.

Echter, uit het luchtkwaliteitsplan bleek dat er geen normoverschrijdingen waren, ook niet in relatie 

met verkeer. Daarmee kwam de noodzaak om maatregelen te treffen, te vervallen. Het 

Actieprogramma Milieu is dus ook niet opgesteld.
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3.4 Uitvoeringsplan

Het uitvoeringsplan voor het VCP maakt onderscheid naar zeven soorten projecten:

1 Projecten in relatie tot het gebied Kempenbaan

2 Projecten in relatie tot de ontwikkeling en inrichting van Zilverackers

3 Projecten in relatie tot de realisatie Brede School Midden, PWA-school en woningbouwcomplex 

Abdijtuinen

4 Projecten in relatie tot de reconstructie en aanleg rotonde Heerbaan-Heistraat

5 Projecten in relatie tot het woningbouwproject Zoestraat en in omgeving Burgemeester van 

Hoofflaan

6 Projecten in relatie tot geplande onderhoudswerkzaamheden, visie Openbaar Vervoer en enkele 

verspreid door gemeente liggende projecten

7 Projecten van algemene aard, beleid en educatie

Uitgevoerd

Projecten in relatie tot het gebied Kempenbaan

» Kruispunt Kempenbaan-De Run 4500-De Run 5300, verbeteren oversteekbaarheid hoofdwegennet 

vooral voor fietsers, gereed in 2014.

» Verbeteren fietsoversteekbaarheid De Run 4400-4500, ontsluiting ter hoogte van tuincentrum, 

gereed in 2015.

» Westelijke ontsluitingsroute (aansluiting op de Kempenbaan), de gehele westelijke

ontsluitingsroute, eerste fase gereed in 2013 (Oersebaan), tweede fase (Zilverbaan) gereed in 

2018/19.

» Aanpassing rotonde Kempenbaan-De Run 5600- De Run 6800 (Runstraat), nader onderzoek naar 

mogelijke (tijdelijke) aanpassing om de capaciteit te vergroten, gereed in 2014.

» Inrichten van een locatie voor vrachtwagenparkeren en aanpassen APV, enkele parkeerplaatsen zijn 

aangewezen bij De Run 4200.

Projecten in relatie tot de realisatie Brede School Midden, PWA-school en woningbouwcomplex

Abdijtuinen

» Fietsverbinding Van Aelstlaan-kruispunt Bossebaan/Sterrenlaan, optimalisatie fietsnetwerk, gereed 

2014.

» Kruising Sterrenlaan-Nijverheidslaan-De Beemd, verbeteren oversteekbaarheid woonwijk op 

hoofdwegennet, rotonde gereed 2010.

» Verbeteren fietsoversteekbaarheid Sterrenlaan-Oortlaan, verbeteren oversteekbaarheid woonwijk 

op hoofdwegennet, rotonde gereed 2010.

» Verbeteren fietsoversteekbaarheid Sterrenlaan-Mullerlaan, verbeteren oversteekbaarheid woonwijk 

op hoofdwegennet, rotonde gereed 2010.
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Projecten in relatie tot de reconstructie en aanleg rotonde Heerbaan-Heistraat

» Extra verkeersmaatregelen in Zeelst, maatregelen om verkeer te herverdelen en Kruisstraat te 

ontlasten, eenrichtingsverkeer ingevoerd in 2013, project herinrichting centrum Zeelst.

» Verkeersafwikkeling rotonde Heerbaan-Noord-Brabantlaan, analyse van de verkeersafwikkeling, 

Hovenring gerealiseerd in 2012.

Projecten in relatie tot geplande onderhoudswerkzaamheden, visie Openbaar Vervoer en enkele

verspreid door gemeente liggende projecten

» Tweede bewaakte fietsenstalling City-centrum, aan de noordzijde, Lock 'n go systeem in 2010, 

deze bewaakte fietsenstalling is rond 2015 opgeheven.

» Uitbreiden fietsenstallingsmogelijkheden bij haltes (H)OV, bij meldingen wordt capaciteit gemeten 

en uitgebreid.

» Toegankelijkheid voor mindervaliden (scootmobielen en rollators), bushaltes zijn toegankelijk 

gemaakt in 2009.

» Ontsluiten 'witte vlekken' met openbaar vervoer, is gereed.

» Aandacht voor standaard toepassen van verlaagde trottoirbanden, voorzieningen voor blinden en 

slechtzienden en de vlakheid van verharding (incl. doorsnijding goten bij fietspaden), dit gebeurt al 

jaren standaard.

» Verbeteren fietsoversteekbaarheid Dom-Berg/Heike, realisatie rotonde in 2011.

Projecten van algemene aard, beleid en educatie

» Aanleg niet gerealiseerde verblijfsgebieden op hoofdwegen Zonderwijk en 't Look, de kom van 

Oerle, een restant in Zeelst en het buitengebied. Op deze locaties zijn verblijfsgebieden 

gerealiseerd, in het buitengebied is de maximum snelheid verlaagd naar 60 km/uur.

» Parkeervraag oplossen binnen eigen bouwplan. Deze eis staat opgenomen in de 

bestemmingsplannen.

» Uitbreiding van parkeerregulering bij toename parkeerdruk, hiervoor is een systeem opgezet 

waarbij met enquêtes het draagvlak wordt getoetst.

» Handhaving parkeerbeleid, BOA's zorgen voor de uitvoering van het handhavingsprogramma.

» Vormgeving wegen afstemmen op categorisering, deze algemene maatregel is geborgd in de 

maatregelen 'Aanleg niet gerealiseerde verblijfsgebieden' en 'Scheiding tussen 

hoofdwegenstructuur en verblijfsgebieden'.

» Verkeerseducatie, deze maatregel was veelal uitbesteed aan VVN. De lokale afdeling van VVN is in 

2016 gestopt, begin 2017 is Veldhoven Samen Verkeersveilig (VSV) opgericht. Zij nemen veel taken 

van de voormalige VVN over.

» Aanleg ontvlechtingsvariant (RWS), deze maatregel was gereed in 2014.

GVVP Veldhoven, Gemeente Veldhoven pagina 27



Niet uitgevoerd

Aċì

Projecten in relatie tot het gebied Kempenbaan

» Westelijke ontsluitingsroute (aansluiting op de Kempenbaan), de gehele westelijke 

ontsluitingsroute, aansluiting Zilverbaan wordt verwacht in 2018/2019.

» Aansluiting Kempenbaan - A67, aansluiting van de verlengde Kempenbaan op de A67, 

werkzaamheden starten op korte termijn, waarschijnlijk gereed uiterlijk 2019.

» Route Locht/Dorpstraat en Provincialeweg, inrichten als erftoegangsweg plus 30 km/u inclusief 

downgraden aansluiting Kempenbaan, niet gerealiseerd met uitzondering van gedeelte 30 km/u 

op Dorpstraat in het centrum van Veldhoven Dorp.

» Verbinding Hagendorenseweg/Julianastraat/Peter Zuidlaan, realiseren als erftoegangsweg plus, 

hiervan is vooralsnog afgezien vanwege budgettaire redenen.

» Onderzoek rotonde Kempenbaan-De Plank, handhaven of aanpassen rotonde, wordt 

meegenomen bij deelproject Kempenbaan West.

Projecten in relatie tot de ontwikkeling en inrichting van de Ziiverackers

» Fietsontsluitingen Veldhoven-West, aanleg van ontbrekende schakels en aansluitingen naar de 

Zilverackers, plan Zilverackers is nog niet gereed.

» Fietsverbinding Bossebaan-Sondervick/Zilverackers, optimalisatie fietsnetwerk, oversteek naar 

Sondervick verbeteren.

» Veldhoven-dorp; Knelselseweg-Nieuwstraat-Kromstraat, maatregelen verbeteren leefbaarheid, 

onderzoek afgerond in 2015, nieuw onderzoek toegezegd na afronding Zilverbaan.

» Fietsvoorziening langs Sondervick, verbeteren verkeersveiligheid met name fietsoversteek 

Antwerpsebaan.

» Doortrekken (H)OV-as naar Zilverackers, regulier OV rijdt straks tot turborotonde Knegselseweg, 

wellicht geen HOV.

» Zilverbaan (westelijke ontsluitingsroute), aansluiting Zilverbaan wordt verwacht in 2018/2019.

Projecten in relatie tot de realisatie Brede School Midden, PWA-school en woningbouwcompiex 

Abdijtuinen

» Verbeteren fietsoversteekbaarheid Sterrenlaan-Abdijlaan, verbeteren oversteekbaarheid woonwijk 

op hoofdwegennet.

Projecten in relatie tot het woningbouwprojectZoestraat en in omgeving Burgemeester van Hooffiaan 

» Kruispunten Burgemeester van Hoofflaan, verbeteren van hoofdwegennet.
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Projecten in relatie met geplande onderhoudswerkzaamheden, visie Openbaar Vervoer en enkele 

verspreid door gemeente liggende projecten

» Verbeteren fietsoversteek Traverse-Schans, geen meldingen meer over ontvangen de laatste jaren. 

» Verbeteren fietsoversteek Traverse-Djept, geen meldingen meer over ontvangen de laatste jaren.

Projecten van algemene aard, beleid en educatie

» Scheiding tussen hoofdwegenstructuur en verblijfsgebieden, de discussie over zogenaamde 'grijze 

wegen' blijft bestaan, behoefte aan duidelijke ambities en nieuw beleid.

» Knelpunten met betrekking tot geluid en lucht, uit het luchtkwaliteitsplan bleek dat er geen 

normoverschrijdingen waren, ook niet in relatie met verkeer. Daarmee kwam de noodzaak om 

maatregelen te treffen, te vervallen.

» Actieprogramma Milieu, dit programma is niet opgesteld, zie relatie met de maatregel 'Knelpunten 

met betrekking tot geluid en lucht'.

3.5 Input GVVP

Het beleid in het VCP is op hoofdlijnen nog steeds actueel. Wel moeten ambities aangescherpt en 

geactualiseerd worden, deze vertaling volgt in de modules van dit GVVP. De VCP-modaliteiten 

langzaam verkeer (fiets en voetganger), openbaar vervoer en gemotoriseerd verkeer en de VCP- 

thema's parkeren, verkeersveiligheid en leefbaarheid en milieu worden daarbij onderverdeeld in 

separate modules. Daarnaast is het nodig om nog andere modules te benoemen, onder andere 

ruimtelijke ontwikkelingen, vracht- en bevoorradingsverkeer en hulpdiensten.

Milieumaatregelen bleken in het kader van het VCP niet noodzakelijk. Voor het GVVP is het 

desondanks wenselijk om de relaties van de diverse modules met het actuele thema 'duurzame 

mobiliteit' nader te onderzoeken en te beschrijven.

Parkeren bij ontwikkelingen is iets wat nader uitgewerkt moet worden in het GVVP. Onderdeel van de 

module parkeren kan een nota parkeernormen zijn met actuele parkeernormen voor de gemeente en 

een toetsingskader.

Het huidige VCP gaat niet uitgebreid in op de mobiliteitsrol van Veldhoven in de regio. Zeker in het 

kader van de bereikbaarheidsagenda is dit een onderwerp dat een plek moet krijgen in de 

mobiliteitsambitie en de uitwerking van de module voor nationaal en regionaal verkeer.
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Mensgericht verkeersbeleid heeft al een plek binnen het bestaande beleid, meer diepgang is 

wenselijk. Enerzijds omdat mensgerichte maatregelen naar verwachting een ruime meerwaarde 

hebben en anderzijds om op die manier de landelijke tendens met een omslag naar dit type 

maatregelen een plaats te geven. Daarbij moet goed gekeken worden naar de rol van VSV hierin, 

zeker voor het borgen van verkeerseducatie.

Het oude VCP beschreef een aanzienlijk aantal maatregelen. Daarvan is veel gerealiseerd. Een aantal 

niet uitgevoerde maatregelen staat nog in de planning voor uitvoering, andere maatregelen zijn niet 

meer actueel. Het is nodig om de niet uitgevoerde maatregelen in fase 3, de uitwerking van de 

modules, te toetsen op relevantie met het nieuwe beleid.
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4 Toets inrichting wegennet

4.1 Wegcategorisering

Categorisering conform Duurzaam Veilig

De categorisering van wegen voor gemotoriseerd verkeer is een belangrijk onderdeel van het VCP. 

Leidraad daarvoor vormde de afstemming van functie, gebruik en vormgeving van de wegen. 

Onderscheid is er tussen autosnelwegen, gebiedsontsluitingswegen en wegen met een 

verblijfsfunctie. Dit heeft geresulteerd in een wegcategorisering. Per categorie zijn ook de Essentiële 

Herkenbaarheidskenmerken (EHK) gedefinieerd, conform de principes van Duurzaam Veilig. Deze 

vormen een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerend verkeerssysteem.

Kernpunten categorisering

De wegcategorisering van Veldhoven onderscheidt stroomwegen (SW), gebiedsontsluitingswegen 

(GOW), erftoegangswegen plus (ETW+) en erftoegangswegen (ETW).

Stroomwegen

Deze wegen zijn bedoeld als hoofdroute en uitsluitend ingericht voor gemotoriseerd verkeer, continue 

doorstroming is erg belangrijk en hoge snelheid is mogelijk. De maximum snelheid ligt dan ook tussen 

de 80 en 120 km/uur. Stroomwegen in Veldhoven zijn de autosnelwegen A2/N2 en A67.

Gebiedsontsluitingswegen

Dit zijn de wegen die het hoofdwegennet van Veldhoven vormen en de verschillende verblijfsgebieden 

ontsluiten. Doorstroming op wegvak- en kruispuntniveau is belangrijk. Kruispunten met 

gebiedsontsluitingswegen worden meestal vormgegeven als rotonde of ingericht met verkeerslichten. 

De maximum snelheid voor GOW's binnen de bebouwde kom ligt tussen de 50 en 70 km/uur, buiten 

de bebouwde kom is dat 80 km/uur.

Erftoegangswegen (plus)

Wegen met een ETW+ status vormen de belangrijkste routes in de verblijfsgebieden en hebben een 

geringe verkeersfunctie. Dit in tegenstelling tot reguliere erftoegangswegen waar een duidelijke 

verblijfsfunctie geldt. Vanwege de vele conflicten geldt op erftoegangswegen een maximum snelheid 

van 30 km/uur.
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Overzichtskaart

In figuur 5 is de wegcategorisering weergegeven, zoals deze in 2007 door de gemeenteraad is 

vastgesteld.
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figuur 5: wegcategorisering verkeerscirculatieplan

Met de realisatie van de Zilverbaan-Oersebaan en het opwaarderen van de Kempenbaan beschikt de 

gemeente Veldhoven over een robuuste verkeersstructuur met duidelijke oost-west en noord-zuid 

verbindingen. Het valt in de structuur op dat een aantal belangrijke verbindingen niet specifiek zijn 

opgenomen in de wegcategorisering. Het gaat daarbij vooral om de noord-zuid verbinding van Oerle 

naar Veldhoven-dorp en om de verbinding Zeelst naar Meerveldhoven. Ook ontbreekt er een oost- 

westverbinding die de bestaande oost-west verbindingen verlengt tot de Zilverbaan.

GVVP Veldhoven, Gemeente Veldhoven pagina 32



4.2 Verkeersmodel

Aċì

Check wegcategorisering

Op basis van het 'basis verkeersmodel 2014' van de gemeente Veldhoven is de wegcategorisering 

afgezet tegen de verkeersintensiteiten. Hierbij is gebruik gemaakt van de verkeersintensiteiten van 

2014 en de verwachte verkeersintensiteiten van 2030. De wegcategorisering is getoetst met een veel 

gehanteerde grenswaarde van maximaal 6.000 motorvoertuigen per etmaal. Bij hogere waardes dan 

6.000 motorvoertuigen wordt de verkeersfunctie van een weg (gebiedsontsluitingsweg) belangrijker 

dan een verblijfsfunctie (erftoegangsweg).

Bij de toetsing van de wegcategorisering valt het volgende op:

Huidige situatie (2014)

» Provincialeweg is gecategoriseerd als erftoegangsweg, terwijl de intensiteit maximaal 8.900 

motorvoertuigen per etmaal bedraagt.

» Nieuwstraat is gecategoriseerd als erftoegangsweg, terwijl de intensiteit 6.300 motorvoertuigen 

per etmaal bedraagt.

Toekomstige situatie (2030)

» Het noordelijke deel van de Broekweg wordt drukker waardoor de verkeersfunctie belangrijker 

wordt.

» Abdijlaan wordt drukker waardoor de verkeersfunctie belangrijker wordt.

» Provincialeweg blijft een verkeersfunctie houden.

» Afname verkeersdrukte op Sondervick waardoor verkeersfunctie afneemt.

Toekomstige ontwikkelingen

Met de realisatie van de aansluiting van A67, Westparallel N69, Zilverbaan en herinrichting 

Kempenbaan krijgt de hoofdinfrastructuur van Veldhoven een flinke update. De wijzigingen hebben 

tot gevolg dat de bereikbaarheid ten westen en zuiden van Veldhoven verbetert en dat 

verkeersstromen in en rondom Veldhoven wijzigen. Volgens de prognoses gaat het verkeer meer 

gebruik maken van de daartoe bestemde infrastructuur. Grote ruimtelijke ontwikkelingen die gepland 

staan, sluiten op deze infrastructuur aan. Het betreft onder andere de ontwikkeling van de woonwijk 

Zilverackers en bedrijventerrein Habbraken.

Er zijn geen ruimtelijke ontwikkelingen die op dit moment een wijziging van de huidige 

wegcategorisering vragen.
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4.3 Locatiebezoek

De gemeente Veldhoven kent een duidelijke hoofdstructuur, veelal goed herkenbaar op straat. Deze 

hoofdstructuur kenmerkt zich door hogere intensiteiten met een bijpassende inrichting. Maar ook voor 

andere wegen komt het wegbeeld op straat veelal overeen met de vastgestelde wegcategorisering.

De principes van Duurzaam Veilig zijn daarbij goed doorgevoerd in de weginrichting.

Desondanks viel tijdens het locatiebezoek op dat enkele wegen nog niet voldoen aan de 

inrichtingseisen op basis van de wegcategorisering. Dit vraagt geen aanpassing van de 

wegcategorisering, wel moeten deze wegen op termijn heringericht worden, zodat de inrichting 

overeenkomt met het gewenste verkeersgedrag. Dit geldt voor de volgende wegen en routes: Oude 

Kerkstraat, Kieviet-Witvrouwsberg-Middelberg-Berg, Bovenhei, Hooghuis-Burcht, Heuvelstraat- 

Binnenweg-Kruisstraat, Broekweg en Het Struweel-Het Lover.

4.4 Input GVVP

Op basis van de toets op de inrichting van het wegennet moeten voor het GVVP keuzes gemaakt 

worden voor enkele zogenaamde 'grijze' wegen. Dit is nodig voor een sluitende verkeersstructuur. 

Voor deze wegen is het de vraag of een andere wegcategorie wellicht beter past of dat de inrichting 

van de weg aangepast moet worden aan de gewenste wegcategorisering. Door geen duidelijke keuze 

te maken blijft de functie van de weg zweven, dit komt de gewenste hoofdstructuur en het 

verkeersgedrag niet ten goede.

In de mobiliteitsambitie moet daarom voor de wegenstructuur een afweging gemaakt worden tussen 

leefbaarheid en doorstroming. De hoofdstructuur moet dusdanig zijn vormgegeven dat verkeer zich 

vooral afwikkelt over de hoofdwegen. Doorgaand verkeer door wijken is niet gewenst. Wanneer dit 

niet realistisch is en alternatieven niet beschikbaar zijn, moet een keuze gemaakt worden tussen twee 

afwegingen:

1 De weg opwaarderen ten koste van leefbaarheid, maar ten gunste van doorstroming.

2 De weg juist af waarderen ten gunste van leefbaarheid, maar ten koste van doorstroming.

Deze keuze moet gemaakt worden voor de volgende wegen en routes: Peter Zuidlaan-Julianastraat, 

Provincialeweg-Dorpsstraat-Locht, Abdijtuinen-Pastorielaan, Kromstraat-De Plank en Sondervick.
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Verkeersveiligheid

Belangrijk aspect voor het kunnen inschatten van de effecten van het gevoerde beleid zijn de 

geregistreerde ongevallengegevens. Daarin wordt onderscheid gemaakt in ongevallen binnen de 

grenzen van de gemeente Veldhoven en op het gemeentelijke wegennet.

Doelstelling 2020

Ontwikkeling aantal ongevallen 2001-2015

Voor de evaluatie van de verkeersveiligheid is een analyse gemaakt van door de politie geregistreerde 

verkeersongevallen over de periode 2001 tot en met 2015. Bijna-ongevallen komen niet voor in dit 

overzicht, want deze worden niet geregistreerd.

In de periode 2010 tot en met 2012 is er, als gevolg van afspraken op rijksniveau bij de politie, sprake 

geweest van een zogeheten onderregistratie. Vooral de ongevallen met uitsluitend materiële schade 

zijn slecht geregistreerd. De gegevens laten dit duidelijk zien, helaas heeft de gemeente Veldhoven 

daar geen invloed op. De registratie is sinds 2013 verbeterd door een nieuwe en betere landelijke 

registratiewijze.

Onderstaande tabel laat het verloop van het aantal ongevallen voor de gehele gemeente Veldhoven 

zien. Deze cijfers zijn inclusief de ongevallen op wegen van andere wegbeheerders.

Ongevallen Veldhoven 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
dodelijke ongevallen 1 2
ziekenhuis ongevallen 17 25 16 18 12 23 17 21 14 14
overige gewonden ongevallen 62 41 45 34 36 24 31 39 24 10 15 7
UMS ongevallen 341 272 327 316 245 212 255 171 121 37 35 129 144
Totaal 420 340 390 370 293 259 305 232 160 54 13 17 49 148 167

tabel 1: ongevallen 2001 t/m 2015 op alle wegen binnen de gemeente Veldhoven

Doelstelling 2020

Voor de vergelijking van de ontwikkeling van het ongevallenbeeld met de landelijke doelstelling voor 

2020 is gebruik gemaakt van de gegevens van het driejaarlijks gemiddelde van de 

slachtofferongevallen over de periode 2001 tot en met 2003. Het aantal dodelijke ongevallen en 

ongevallen met ziekhuisgewonden staat afgebeeld in figuur 6.
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Ongevallen met slachtoffers wegen gemeente Veldhoven ■dodelijke slachtoffers 
■ziekenhuis gewonden

figuur 6: aantal ongevallen met dodelijke slachtoffers en ziekenhuisgewonden, met doelsteHingslijnen voor2020

Doelstelling 2020 binnen bereik

De figuur laat zien dat de daling van het aantal verkeersslachtoffers goed op koers ligt. Wanneer het 

gaat om dodelijke verkeersslachtoffers gaat het om incidentele ongevallen.

Voor wat betreft het aantal ziekenhuisgewonden liggen de cijfers nu al ruim onder de doelstelling van 

het maximum aantal slachtoffers. Over een aantal registratiejaren wordt dit deels verklaard door 

onderregistratie. Maar de niveaus van 2014 en 2015 geven een goede indicatie dat het aantal 

ongevallen op koers ligt voor de doelstelling van het gestelde maximum aantal in 2020. Wel is 

aandacht wenselijk, gezien de aantallen in 2015. Een langere analyseperiode geeft betrouwbaarder 

inzicht. Dat moet de toekomst uitwijzen.
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5.2 Doelgroepen

Trend verkeersslachtoffers

In de periode 2001 tot en met 2015 waren in totaal 677 personen het slachtoffer van een ongeval. Met 

behulp van BLIQ, een verkeersveiligheidsrapportage gemaakt met de geregistreerde ongevallendata, 

zijn de ongevallen geanalyseerd van kwartaal 1 van 2014 tot en met kwartaal 2 van 2016. figuur 7 geeft 

het aantal verkeersslachtoffers per week in beeld weer, uitgesplitst naar doden en gewonden. De 

trend in de grafiek geeft het gemiddelde van het aantal verkeersslachtoffers in de meest recente 52 

weken aan ('het zwevende gemiddelde'). Hierdoor is de meetperiode telkens één jaar en geeft de 

grafiek telkens de meest actuele stand van zaken vanaf 2014.

In deze periode zijn 4 doden en 73 gewonden geregistreerd. De trend van het aantal 

verkeersslachtoffers (77) laat over deze onderzoeksperiode een lichte daling zien. In totaal hebben in 

Veldhoven 561 geregistreerde verkeersongevallen plaatsgevonden.

------ Trend VerkeersslachtoffersDoden Gewonden

figuur 7: trend verkeersslachtoffers, gemeente Veldhoven, Q12014 tot en met Q22016
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Leeftijd en vervoerswijze

De volgende figuren geven de verdeling weer van het aantal verkeersslachtoffers voor de verschillende 

leeftijden en vervoerwijzen. Onder de jongeren, in de leeftijd van 12 tot en met 24 jaar, vallen 32% van 

de slachtoffers. In de groep kwetsbare vervoerswijze (voetgangers, fietser en bromfietser) vallen 

ongeveer 64% van de verkeersslachtoffers.

I lllllllllllllll Lil UILLUI
Gewonden

figuur 8: verkeersslachtoffers naar leeftijd, gemeente Veldhoven, Q12014 tot en met Q22016

E-bike

Bromfiets

Vlotor

Personenauto

Bestelauto

□oden Gewonden

figuur 9: verkeersslachtoffers naar vervoerswijze, gemeente Veldhoven, Q12014 tot en met Q22016

De vervoerswijze van 49% van de verkeersslachtoffers is onbekend en niet in figuur 9 opgenomen. 

Verder moet ook rekening gehouden worden met de onderregistratie van ongevallen met fietsers en 

voetgangers.
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De wegen kennen verschillende functies, met verschillende eigenschappen en wegbeheerders. Dit is 

te zien in figuur 10, door het aandeel weglengte per wegbeheerder te vergelijken met het aandeel 

verkeersslachtoffers. De kans op verkeersslachtoffers per ongeval is op rijkswegen het grootste.

100 X

Gemeente

Doden Gewonden Weglengte Aandeel verkeersslachtoffers 
tov ongevallen

figuur 10: verkeersslachtoffers naar wegbeheerder, gemeente Veldhoven, Q12014 tot en met Q22016
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Onderstaande tabel geeft de blackspot-lijst weer voor situaties met drie of meer ongevallen in de 

periode van Q1 2014 tot en met Q2 2016. Hiervoor is de prioriteit bepaald door een ongeval met 

doden drie keer en gewonden twee keer te tellen. De tabel combineert de Top 3 van Rijks- en 

provinciale wegen met de Top 10 van de overige wegen.

Locatie Wegbeheerder Totaal aantal

ongevallen

Ongevallen met

gewonden

Dodelijke

ongevallen

1 A67 18,0 R Rijk 8 0 0

2 Locht Gemeente 5 1 0

3 A67 15,6 R Rijk 3 2 0

4 Heistraat Gemeente 4 0 0

5 A2 164,0 m R Rijk 4 0 0

6 Mira Gemeente 4 0 0

7 Kempenbaan Gemeente 4 0 0

8 A67 18,0 L Rijk 3 1 0

9 De Run Gemeente 3 0 0

10 A67, 18,1 L Rijk 3 0 0

11 A67 17,0 R Rijk 3 0 0

12 Runstraat Gemeente 3 0 0

13 A67 15,0 R Rijk 3 0 0

14 Klein Goor, Locht Gemeente 3 0 0

tabel2: bìackspot-ìijst, gemeente Veldhoven, Q12014 tot en met Q22016

De kaart in figuur 11 laat alle ongevallen in Veldhoven zien voor de geselecteerde periode. De locatie 

van 55% van de verkeersongevallen is niet exact bekend en niet in deze kaart opgenomen. De grootte 

van de cirkels staat voor het aantal ongevallen. De prioriteit in de Top 10 van blackspots is met labels 

gemarkeerd (zie tabel 2). Locaties met rijkswegen zijn daarbij in rood aangegeven, gemeentelijke 

wegen in het groen.
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9 Ongevallen met gewonden 

9 Ongevallen met enkel schade
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figuur 11: b/ackspots, gemeente Veldhoven, Q12014 tot en met Q22016

5.4 Input GVVP

Op basis van de ongevallengegevens vragen de kwetsbare verkeersdeelnemers, specifiek de fiets en 

bromfiets, om meer aandacht in het verkeersbeleid. Daarnaast verdienen, op basis van de BLIQ 

rapportage, de volgende objectief verkeersonveilige locaties aandacht in het toekomstig 

verkeersbeleid: Locht, Heistraat, Mira, Kempenbaan, De Run, Runstraat en Klein Goor/Locht. Daarbij is 

het nodig om voor deze locatie het ongevallenbeeld wat nader te onderzoeken. Bijvoorbeeld, 

geregistreerde parkeerschades zijn immers niet direct een aanleiding voor 

verkeersveiligheidsmaatregelen.
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Maatschappelijke inbreng

Klachten en meldingen

Naast beleid kijkt deze evaluatie ook naar bestaande knelpunten, gevaarlijke locaties en overige 

aandachtspunten met betrekking tot verkeer. Het gaat dan om klachten en meldingen die de 

afgelopen jaren bij de gemeente zijn binnen gekomen.

Meldsysteem

Gemeente Veldhoven beschikt over een meldsysteem voor klachten in de openbare ruimte. Het aantal 

is de laatste jaren variabel en wordt veel beïnvloed door lopende infrastructurele projecten of 

gewijzigde verkeerssituaties zoals Kempenbaan midden en de werkzaamheden in Zonderwijk. Het 

aantal geregistreerde klachten en meldingen per jaar in relatie tot verkeer laat tabel 3 zien.

Klachten en meldingen 2014 2015 2016

Verkeersonveiligheid en doorstroming 63 158 822

Parkeeroverlast 83 201 48

Parkeren algemeen 35 102 14

Totaal 181 461 884

tabel 3: Klachten en meldingen per jaar

Het totaal aantal klachten per jaar heeft zich de laatste drie jaar elk jaar ongeveer verdubbeld. 

Opvallend voor 2016 is dat het aantal klachten over verkeersonveiligheid en doorstroming zeer sterk 

gegroeid is, terwijl het aantal klachten over parkeren zeer sterk afgenomen is. Helaas is hier geen 

duidelijke objectieve oorzaak voor. Het vermoeden is wel dat het aantal klachten over 

verkeersonveiligheid en doorstroming samenhangt met wegwerkzaamheden, bijvoorbeeld aan de 

Burgemeester Van Hoofflaan en de Heistraat
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Het totaal aantal klachten en meldingen voor de periode 2014-2016 is in tabel 4 onderverdeeld per 

wijk. Bij een groot deel van de klachten en meldingen is de wijk niet geregistreerd.

Wijk Verkeersonveiligheid en Parkeeroverlast Parkeren

doorstroming algemeen

Buitengebied/onbekend 3 3 0

Oerle 7 5 2

De Kelen 7 18 11

Heikant-west 4 13 6

Heikant-Oost 2 10 3

De Polders 5 7 4

't Look 3 4 1

Cobbeek/Centrum 6 15 15

Zeelst 25 33 13

Zonderwijk 13 31 10

d' Ekker 8 21 5

Meerveldhoven 16 9 6

Veldhoven-Dorp/De Run 57 28 20

Onbekend 887 135 55

Totaal 1043 332 151

tabel4: overzicht van klachten en meldingen per wijk

6.2 Klankbordgroep

De klankbordgroep heeft tijdens een bijeenkomst haar bevindingen en opmerkingen gegeven op een 

samengevatte toelichting op de evaluatie. Daarnaast zijn na afloop van de bijeenkomst schriftelijk nog 

een aantal extra aandachtspunten doorgegeven. De diverse aandachtspunten staan hieronder per 

onderwerp gerubriceerd.

Fiets

De klankbordgroep ervaart vooral knelpunten met de oversteekbaarheid voor de fiets. Deze 

problemen concentreren zich vooral rondom de Run, specifiek op de routes van en naar Waalre, van 

en naar 't Witven en op de Sterrenlaan/De Dom. Fietsers moeten daar vaak 'onnodig veel' oversteken 

en ervaren lange wachttijden bij de verkeerslichten. Als gevolg daarvan wordt vaak tussen de 

kruispunten door overgestoken.

Verder wordt de Sondervick genoemd als verkeersonveilig voor de fiets. Daar spelen 

oversteekproblemen, rood licht negatie en ruimtegebrek bij snelheidsremmende maatregelen.
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Ook de rotonde Sondervick-Heerbaan wordt genoemd als gevaarlijk voor fietsers. Langs de 

Sondervick is maar aan één kant van de weg een fietspad, daardoor moeten fietsers van de Heerbaan 

naar de Sondervick de rotonde driekwart rondfietsen. In de praktijk gebeurt dit niet, fietsers rijden 

tegen de richting in.

Verder wordt aandacht gevraagd voor een volledige fietsverbinding tussen Oerle en de 

Kempencampus. Door het achterblijven van de volledige ontwikkeling van woonwijk Zilverackers, is 

deze verbinding niet compleet, dit is wel wenselijk.

De toekomstige dubbele fietsoversteek over de turborotonde Zilverbaan-Knegselseweg wordt als 

gevaarlijk bestempeld.

De wens bestaat voor gratis bewaakte fietsenstallingen in het City-centrum.

Ten slotte ervaart men het kruispunt Kromstraat-Nieuwstraat-Plank als onoverzichtelijk voor fietsers.

Voetgangers

De klankbordgroep ervaart een onveilige oversteek voor voetgangers op de kruispunten 

Rapportstraat-Dorpsstraat en Kromstraat-Nieuwstraat-Plank.

Voor voetgangers wordt de noodzaak van een voetgangersbrug over de Verlengde Heerbaan, als 

verbinding tussen Oerle en het bosgebied naar de Zilverbaan, onderschreven.

Parkeren

Specifiek voor winkelcentrum Heikant worden enkele parkeerproblemen genoemd. De parkeerruimte 

bij de Plus wordt als krap en onveilig ervaren.

Bereikbaarheid en doorstroming

De knelpunten over bereikbaarheid en doorstroming worden vooral ervaren op de Kempenbaan, bij 

de aansluitingen van de N2, maar ook bij de Provincialeweg. De intensiteit op de Kempenbaan is hoog 

waardoor doorstromingsproblemen ontstaan. Het vermoeden bestaat bij de klankbordgroep dat de 

verkeerslichten het verkeer niet voldoende snel afwikkelen. Dit speelt vooral in de spitsperioden. In 

relatie hiermee vraagt de klankbordgroep ook aandacht voor de doorstroming op het kruispunt 

Kempenbaan-De Run 5300. Het kruisingsvlak staat regelmatig vast. Vooral voor hulpdiensten is dit een 

knelpunt, daarom wordt om extra handhaving gevraagd.
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Daarnaast wordt de ontsluiting van Zeelst als een probleem ervaren. Nu rijdt veel noord-zuid 

georiënteerd verkeer door Zeelst, onder andere over de Broekweg, dit ervaart men als ongewenst.

Een mogelijk oplossing ziet men in een noord-zuid (randweg) ontsluiting om Zeelst, parallel aan de N2 

met een mogelijke doorsteek naar Eindhoven. Een dergelijke verbinding kan eventueel ook dienst 

doen voor de ontsluiting van De Run 1000.

Verder wordt aandacht gevraagd voor de verkeersintensiteiten op de bestaande noord-zuid 

verbindingen, met name Sondervick-Kromstraat-De Plank. De klankbordgroep verwacht niet dat dit 

probleem opgelost is met de komst van de Zilverbaan.

Verder worden hoge intensiteiten ervaren in ochtendspits op de Dom/Hertgang richting de Heerbaan.

Als aandachtspunt, vooral voor buurgemeente Eindhoven, wordt ten slotte het sluipverkeer van 

Eindhoven Airport genoemd, dat via de Meerhovendreef in Veldhoven naar de N2 rijdt. Ook wordt 

sluipverkeer ervaren in Zandoerle, dit is vooral regionaal verkeer.

Snelheid

Er wordt hoge snelheid ervaren op de Sondervick, vooral tussen Heerbaan en Eindhovensebaan. Ook 

de Traverse wordt genoemd in relatie met hoge snelheid.

Verlichting

Het ontbreken van straatverlichting op de Oersebaan wordt meerdere keren als knelpunt genoemd.

Openbaar vervoer

Het ontbreken van een buslijn van Zeelst naar het station van Eindhoven, sinds de nieuwe 

dienstregeling in december 2016, wordt meerdere malen als knelpunt genoemd. Ook de 

bereikbaarheid van het Maxima Medisch Centrum en het Citycentrum zijn verminderd vanuit Zeelst, 

Heikant, De Kelen en De Polders.

Verder wordt een aantal knelpunten genoemd voor bushaltes. Op de Dom/Hertgang zijn er te weinig 

bushaltes en de perrons zijn te kort. Ook halteren de bussen op de rijbaan. Bij het Maxima Medisch 

Centrum wordt de loopafstand van diverse bushaltes naar het ziekenhuis als te groot ervaren.

Aanvullend wordt gemeld dat op de aansluiting van de Zilversmid op de Sondervick te weinig ruimte is 

voor de draai van de bussen. Tenslotte wordt aangegeven dat de wachthalte Sondervick is te kort om 

volledig langs de weg te halteren en te wachten.
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6.3 Input GVVP

De bestaande klachten en meldingen uit het gemeentelijke Meldsysteem vragen om extra aandacht 

voor verkeersveiligheid, doorstroming en parkeren. De input vanuit de klankbordgroep geeft een 

bredere kijk op de ervaren knelpunten binnen Veldhoven. Deze inbreng wordt meengenomen in de 

uitwerking van de thema's fiets, voetganger, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en parkeren. 

Snelheid en verlichting maken daarbij onderdeel uit van verkeersveiligheid.
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Samenvatting

Deze mobiliteitsambitie beschrijft per thema waar Veldhoven op inzet. Veldhoven wil zich sterk 

inzetten op het verbeteren van de fietsbereikbaarheid en -veiligheid. Daarnaast is het belangrijk om 

verkeerseducatie breder uit te zetten, dit betekent meer inzet op mensgerichte maatregelen in plaats 

van infrastructurele maatregelen. En uiteraard is leefbaarheid erg belangrijk. Deze thema's vragen de 

meeste aandacht, hebben hoge prioriteit en worden in de uitwerking vertaald naar inzet op 

maatregelen. De ambities voor bijvoorbeeld smart mobility, regionaal en landelijk beleid, 

gemotoriseerd verkeer, voetgangers en openbaar vervoer zijn ook belangrijk, maar vragen minder 

inzet omdat deze thema's al goed op orde zijn. Voor de overige thema's (vracht- en 

bevoorradingsverkeer, ruimtelijke ontwikkelingen, parkeren, hulpdiensten en landbouwverkeer) geldt 

dat deze laag geprioriteerd zijn. Deze thema's zijn op niveau en vragen geen bijzondere inzet of 

investering.

Bovenstaande ambitie is weergegeven in onderstaande tabel. Per thema is aangegeven of de prioriteit 

hoog, middel of laag is in relatie tot ambitie, inzet en investeringsniveau. Tevens is per thema 

aangegeven of het gaat om het toevoegen aan het bestaande beleid, of dat dit wordt aangevuld of 

geactualiseerd.

Thema Prioriteit Actualiseren/

toevoegen

Verkeersveiligheid Hoog Actualiseren

Verkeerseducatie, voorlichting en handhaving Hoog Actualiseren

Fiets Hoog Actualiseren

Leefbaarheid Hoog Toevoegen

Smart Mobility Middel Toevoegen

Nationaal en regionaal beleid Middel Toevoegen

Gemotoriseerd verkeer Middel Actualiseren

Voetganger/lopen Middel Toevoegen

Openbaar vervoer Middel Actualiseren

Vracht- en landbouwverkeer Laag Toevoegen

Ruimtelijke ontwikkelingen Laag Actualiseren

Parkeren Laag Actualiseren

Hulpdiensten Laag Toevoegen

tabel 1: thema's GVVP Veldhoven
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Verder beschrijft deze mobiliteitsambitie een voorzet voor de toekomstige wegcategorisering. Dit zijn 

de doorgaande wegen die het verkeer ontsluiten. Basis voor deze wegcategorisering is de bestaande 

verdeling zoals toegepast in het Verkeerscirculatie Plan (VCP)

Dit leidt tot het beeld van de nieuwe categorisering, zoals weergegeven in figuur 2.

Idhoven

Wegcategorisering
Gemeente Veldhoven

Legenda

Wegcategorisering gemeente Veldhoven 

Erftoegangswegen 

Erftoegangsweg+ 

Gebiedsontsluiti ngsweg 

--------Stroomwegen

r:i Gemeentegrens Veldhoven

figuur 1: wegcategorisering GWP Veldhoven
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Inleiding

Aanleiding

Behoefte aan actualisatie GWP

In 2007 heeft de gemeenteraad van Veldhoven het Verkeerscirculatieplan (VCP) vastgesteld. Dit plan 

geeft sindsdien richting aan het verkeersbeleid van de gemeente. Het plan is inmiddels 'op leeftijd'. Er 

is daarom behoefte aan een actualisatie van het verkeersbeleid van de gemeente. Het VCP is het 

vertrekpunt voor het actualiseren van het verkeersbeleid naar een Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoersplan (GWP). Actuele verkeerskundige onderwerpen en bestuurlijke voorkeuren worden in het 

beleid verwerkt.

Het huidige VCP kent een sterke insteek op de verkeersstructuur van de gemeente. Het is wenselijk 

dat een meer brede uitwerking plaatsvindt, waarin alle verkeerskundige thema's een plek krijgen.

Modulaire uitwerking van het GWP

Het bestaande VCP bestaat uit één rapportage, waarin alles is samengebracht. Dit maakt het 

bewerkelijk om het plan actueel en bij de tijd te houden. Daarom kent de actualisatie van het VCP naar 

een GWP een meer flexibele, modulaire opbouw.

Een modulair plan bestaat uit een kop met de mobiliteitsambitie, een middendeel met uitwerking van 

de onderdelen van het beleid en een staart met integraal beleid en een maatregelenpakket.

De kop is beschreven in het voorliggende document en wordt als kader aan de gemeenteraad ter 

vaststelling voorgelegd.

Binnen de kaders van de kop werkt het middendeel het beleid per thema uit. Iedere module is een 

losstaand deel, dat zo eenvoudig geactualiseerd kan worden. Ook is het op deze manier eenvoudig 

om modules toe te voegen.

In de staart komt het beleid van de modules samen met een integrale afweging die wordt 

samengevoegd in de categorisering van het wegennet en een maatregelenpakket. De maatregelen 

worden geprioriteerd op basis van de prioriteit van de thema's onderling.

Wanneer een module wordt geactualiseerd of toegevoegd hoeft alleen het relevante deel van het 

GWP aangepast of toegevoegd te worden en worden de maatregelen daarvan in de staart verwerkt.
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Gestart met een evaluatie en inventarisatie

De actualisatie van het verkeersbeleid is vooraf gegaan door een evaluatie van het VCP en een 

inventarisatie van beschikbare informatie. In deze rapportage is de daaruit voorkomende input 

verwerkt tot een mobiliteitsambitie.

1.2 Leeswijzer

Dit eerste hoofdstuk geeft een toelichting op de aanleiding voor een GWP. Hoofdstuk twee beschrijft 

de kijk van Veldhoven op verkeer en vervoer, uitgewerkt in een mobiliteitsambitie.
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Mobiliteitsambitie

Het gemeentelijke verkeersbeleid is beschreven in het huidige VCP. De belangrijkste aspecten daarvan 

blijven behouden. Voor het nieuwe GWP is het bestaande beleid geëvalueerd. De evaluatie is in een 

apart document gerapporteerd. Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende thema's van het nieuwe 

verkeersbeleid en de onderlinge prioritering op basis van de input van de evaluatie. Daarna is met 

behulp van de thema's de nieuwe mobiliteitsambitie geformuleerd, de ambities vormen de basis voor 

de uitwerking van het beleid in de modules.

Prioritering

Het actualiseren van het verkeersbeleid vraagt om een bredere thema-indeling dan nu in het VCP is 

toegepast. De huidige indeling is: 

verkeersstructuur 

verkeersveiligheid 

bereikbaarheid 

langzaam verkeer 

openbaar vervoer 

parkeren

Door de thema's in het kader van het modulaire GWP verder op te splitsen ontstaat een duidelijker 

verdeling en kunnen prioriteiten beter gespecificeerd worden.

De ligging en samenstelling van de gemeente, de evaluatie en het huidige verkeersbeleid brengen 

met zich mee dat een aantal extra thema's een plek moeten te krijgen in het gemeentelijke 

verkeersbeleid. Sommige thema's zijn belangrijker dan andere, omdat hier landelijk veel aandacht naar 

uitgaat of omdat de samenstelling van de gemeente Veldhoven hierom vraagt.
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Afstemming met klankbordgroep en interne werkgroep heeft geresulteerd in een bepaalde 

prioritering voor de verschillende thema's. De ambities van zowel klankbordgroep als de interne 

werkgroep laten zich als volgt samenvatten:

Ambitie

Veldhoven wil zich sterk inzetten op het verbeteren van de fietsbereikbaarheid en -veiligheid. 

Daarnaast is het belangrijk om verkeerseducatie breder uit te zetten, dit betekent meer inzet op 

mensgerichte maatregelen in plaats van infrastructurele maatregelen. En uiteraard is leefbaarheid erg 

belangrijk. Deze thema's vragen de meeste aandacht, hebben hoge prioriteit en worden in de 

uitwerking vertaald worden naar inzet op maatregelen. De ambities voor bijvoorbeeld smart mobility, 

regionaal en landelijk beleid, gemotoriseerd verkeer, voetgangers en openbaar vervoer zijn ook 

belangrijk, maar vragen minder inzet omdat deze thema's al goed op orde zijn. Voor de overige 

thema's (vracht- en bevoorradingsverkeer, ruimtelijke ontwikkelingen, parkeren, hulpdiensten en 

landbouwverkeer) geldt dat deze laag geprioriteerd zijn. Deze thema's zijn op niveau en vragen geen 

bijzondere inzet of investering.

Bovenstaande ambitie is weergegeven in tabel 2. Per thema is aangegeven of de prioriteit hoog, 

middel of laag is in relatie tot ambitie, inzet en investeringsniveau. Tevens is per thema aangegeven of 

het gaat om het toevoegen aan het bestaande beleid, of dat dit wordt aangevuld of geactualiseerd.

Thema Prioriteit Actualiseren/

toevoegen

Verkeersveiligheid Hoog Actualiseren

Verkeerseducatie, voorlichting en handhaving Hoog Actualiseren

Fiets Hoog Actualiseren

Leefbaarheid Hoog Toevoegen

Smart Mobility Middel Toevoegen

Nationaal en regionaal beleid Middel Toevoegen

Gemotoriseerd verkeer Middel Actualiseren

Voetganger/lopen Middel Toevoegen

Openbaar vervoer Middel Actualiseren

Vracht- en landbouwverkeer Laag Toevoegen

Ruimtelijke ontwikkelingen Laag Actualiseren

Parkeren Laag Actualiseren

Hulpdiensten Laag Toevoegen

tabel 2: thema's GVVP Veldhoven
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ínhoud modulair beleid

Voor ieder thema werkt het geactualiseerde GWP het volgende uit:

» Situatiebeschrijving

Geeft een beschrijving van de feitelijke en actuele situatie.

» Beleid

Met (bestuurlijke) keuzes voor het thema.

» Maatregelen

De maatregelen kennen een verdeling in prioriteit:

1 Hoog: noodzakelijk om uit te voeren om het verkeersbeleid zichtbaar te maken.

2 Laag: meenemen in andere werkzaamheden, zoals weg- en rioolbeheer.

3 Wens: uitvoeren indien hier middelen voor te vinden zijn en kansen zich aandienen.

De prioritering van de thema's en de maatregelen per thema worden gebruikt om het verkeersbeleid 

in de staart integraal te maken en alle maatregelen onderling te prioriteren.

2.2 Mobiliteitsambitie per thema

Eerste fase van de actualisatie van het verkeersbeleid van Veldhoven was het evalueren van het 

gevoerde beleid uit het huidige VCP, de uitgevoerde maatregelen en inzichtelijk maken van de actuele 

stand van zaken.

Op basis van de evaluatie volgt hieronder de mobiliteitsambitie met aanbevelingen en standpunten 

per thema. Daar waar de evaluatie soms heel specifiek is, is deze mobiliteitsambitie algemener. 

Verdere verdieping van het beleid en de uitwerking naar maatregelniveau vindt plaats in de modules.

Verkeersveiligheid

Veldhoven streeft ernaar een verkeersveilige gemeente te zijn, zowel objectief (geregistreerde 

ongevallen) als subjectief (beleving van verkeer). Investeringen en inzet in het verleden hebben ertoe 

geleid dat Veldhoven relatief verkeersveilig is. Echter, onder andere door verbeterde registratie van 

verkeersongevallen is de laatste járen wel een toename in het aantal ongevallen waar te nemen. Om 

de verkeersveiligheid te verbeteren is blijvend en structureel aandacht nodig. Dit vraagt om extra 

capaciteit en investeringen.

GWP Veldhoven, Gemeente Veldhoven pagina 10



Duurzaam veilig

Verkeersveiligheid is een randvoorwaarde bij het beoordelen van verkeersaspecten en 

bereikbaarheidsvraagstukken. Hier hangt het Duurzaam Veilig inrichten van het wegennet nauw mee 

samen. Duurzaam Veilig of Duurzaam Veilig Verkeer is een overheidsinitiatief om de verkeersveiligheid 

te vergroten. Het initiatief richt zich op het voorkomen van ongevallen en waar dit niet mogelijk is, op 

het beperken van letsel.

Duurzaam Veilig richt zich op diverse terreinen, zoals infrastructuur, voertuigen, verkeersregels, 

handhaving, educatie en voorlichting. Hiervoor zijn vijf principes opgesteld:

1 Functionaliteit van wegen. Wegen moeten gebruikt worden op een manier waarvoor ze bedoeld 

zijn. Hiervoor zijn straten en wegen gecategoriseerd: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en 

erftoegangswegen.

2 Homogeniteit van massa, richting en snelheid. Conflicten tussen lichte verkeersdeelnemers en 

zwaar verkeer, tussen weggebruikers met grote snelheidsverschillen en tussen weggebruikers uit 

verschillende richtingen moeten worden voorkomen.

3 Herkenbaarheid. Het wegbeeld moet kloppen bij de functie van de weg, zodat weggebruikers hun 

gedrag automatisch aanpassen. Wegmarkering moet uniform zijn, zodat overal in Nederland 

duidelijk is op welk type weg men zich bevindt, wat men daar kan verwachten en welk 

verkeersgedrag daar verlangd wordt.

4 Vergevingsgezindheid. Er moeten maatregelen zijn die ernstig letsel voorkomen bij ongevallen. 

Hierbij valt te denken aan de veilige inrichting van bermen en de beschermende werking van 

voertuigen (voor inzittenden en zogeheten 'botspartners').

5 Statusonderkenning. Weggebruikers moeten hun eigen taakbekwaamheid goed kunnen 

inschatten. Zelfoverschatting is zeer ongewenst en daardoor een bron van gevaar.

Het Duurzaam Veilig inrichten van het wegennet is nagenoeg gereed, in het GWP zetten we voor 

Veldhoven in op volledige afronding. Daarbij nemen we de resterende bekende verkeersonveilige 

locaties mee. Waar mogelijk wordt werk met werk gemaakt.

Verkeerseducatie, voorlichting en handhaving

Verkeersveiligheid behoudt een hoge prioriteit in het verkeersbeleid. We zetten in dat kader sterk in 

op educatie en mensgerichte aanpak, zoals het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) op de 

scholen. Daarmee laten scholen zien zich in te zetten voor de verkeersveiligheid van haar leerlingen. 

De mensgerichte aanpak voeren we zoveel mogelijk uit met lokale en regionale partners, onder 

andere VSV en de scholen. Het is belangrijk om in het beleid voor de komende járen voldoende 

ambtelijke capaciteit en middelen te reserveren voor dit doel.
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Fiets

Een ander belangrijk vervoermiddel in het landelijke en provinciale beleid is de fiets. Veldhoven 

onderschrijft dit belang. De fiets heeft een belangrijke functie voor woon-werk verkeer, voor recreatie 

en toerisme en op schoolroutes. De komst van de elektrische fiets versterkt deze functie.

We zetten zwaar in op het stimuleren van het gebruik van de fiets en faciliteren dit door 

gedragsbeïnvloeding, een uitstekend (fijnmazig) netwerk van fietsinfrastructuur en goede stallingen bij 

de bestemmingen. Fietsroutes worden comfortabel en veilig ingericht. Oversteeklocaties van 

autoroutes zijn veilig en fietsroutes mogen zo min mogelijk samenvallen met routes voor zwaar verkeer 

en auto (ontvlechten). We richten onze uitvoeringsmaatregelen op belangrijke actuele knelpunten. In 

het beleid betekent dit extra middelen en inzet voor het thema fiets.

Leefbaarheid

Veldhoven zet in op kwaliteit. Leefbaarheid is een randvoorwaarde van kwaliteit en daarom erg 

belangrijk voor de gemeente. Leefbaarheidsproblemen spelen vooral in de woonwijken. Leefbaarheid 

wordt beïnvloed door de inrichting van de omgeving, parkeerdruk, intensiteit en milieuaspecten zoals 

geluid, trillingen en luchtkwaliteit. Veldhoven hecht grote waarde aan een prettige en kwalitatief 

goede leefomgeving met ruimte voor flexibiliteit en maatwerk. Daarbij sluit Veldhoven aan op 

dagelijkse patronen en het gedrag van de inwoners. Het is wenselijk om mensen te verleiden op korte 

ritten minder gebruik te maken van de auto en meer te fietsen.

Klachten en meldingen over leefbaarheid zijn vaak subjectief. Daarom is specifiek voor het behandelen 

van klachten en meldingen voor verkeer een objectief toetsingskader wenselijk. Het structureel 

verbeteren van de leefbaarheid vraagt om een verhoging van ambtelijke inzet en middelen voor het 

oplossen van problemen.

Bij wegen met een verkeersfunctie past Veldhoven niet dezelfde inrichtingswijze toe als op wegen 

midden in een woonwijk. Het verkeer moet immers afgewikkeld worden over de wegen die daarvoor 

bedoeld en ingericht zijn. Voor een leefbare omgeving in Veldhoven is het belangrijk dat verkeer rijdt 

waar het moet rijden, dus geen doorgaand verkeer door centrumgebieden en woongebieden, maar er 

omheen.

Smart Mobility

Integraal onderdeel van het verkeersbeleid is verkeersveiligheid en leefbaarheid, samen met smart 

mobility. Veldhoven en haar bedrijven vormen het hart van de Brainport-regio. Dat moet ook in het 

verkeersbeleid tot uiting komen. Minimaal om aansluiting de aansluiting met de regio te behouden.

De bereikbaarheidsagenda van het MRE zet immers sterk in op smart mobility oplossingen. Smart 

mobility levert een bijdrage aan duurzame mobiliteit en logistiek en mag daarom niet ontbreken.
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Veldhoven in de regio

De gemeente Veldhoven is een van de partners in de regionale samenwerking en de 

bereikbaarheidsagenda. Dit vraagt een bepaalde inspanning, qua personele inzet en financiën, daar 

staat tegenover dat Veldhoven profiteert van de regionale samenwerking.

De gemeente Veldhoven committeert zich tot deze regionale samenwerking en afstemming. Als 

onderdeel van de regionale samenwerking zetten we blijvend in op onder andere Smart Mobility en de 

bereikbaarheid van de regio als geheel. Dit kan de gemeente alleen met partners realiseren. Alleen 

dan kunnen gemeentegrens overstijgende aandachtspunten worden opgepakt.

Gemeente Veldhoven zorgt ervoor dat het thema 'duurzame mobiliteit' onderzocht wordt en waar 

nodig onderdeel uitmaakt van het beleid in de modules.

Gemotoriseerd verkeer

Doorstroming en bereikbaarheid, van onder andere de bedrijventerreinen, in en voor Veldhoven, zijn 

de laatste járen verbeterd, maar inzet blijft nodig. Dit is deels al in gang gezet door geplande 

projecten zoals de Zilverbaan. Daarnaast vraagt de Kempenbaan om extra aandacht. De doorstroming 

op de A2-N2 en de A67 is erg belangrijk voor Veldhoven, vooral vanwege de relatie met 

verkeersafwikkeling op de toe- en afritten (Kempenbaan). Doorstroming op de hoofdwegen betekent 

immers dat minder verkeer van het onderliggende wegennet gebruik zal maken en dat de 

bereikbaarheid van Veldhoven beter wordt. Hier kan de gemeente aandacht voor vragen in regionale 

overleggen en bij de provincie.

De auto is een veel gebruikt vervoermiddel. Het is nodig om de wegenstructuur voor Veldhoven op de 

korte termijn daarom nog duidelijk(er) te maken aan de weggebruiker en deze op de lange termijn te 

verbeteren. Enkele belangrijke noord-zuid en oost-west verbindingen ontbreken in de structuur van 

het wegennet, daardoor worden bestaande routes overbelast. We zetten onder andere in op een 

betere ontsluiting van Zeelst. De verkeersveiligheid is randvoorwaarde bij het uitwerken van de 

bereikbaarheid.

Daarnaast zetten we in op goede interne verbindingen voor fiets, auto en openbaar vervoer, 

bijvoorbeeld naar het centrum en andere belangrijke lokale bestemmingen. Daarnaast is een goede 

verbinding naar Eindhoven essentieel voor deze modaliteiten. Sluipverkeer door de wijken moet 

daarbij vermeden worden.
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Voetganger

Lopen is vaak een ondergeschoven thema en wordt daarom hier expliciet benoemd. Op bepaalde 

plekken (centra en schoolomgevingen) wordt er veel gelopen, ook naar de parkeervoorzieningen. Het 

verdient daarom aanbevelingen hier keuzes te maken en lopen een volwaardige plaats in de openbare 

ruimte te geven.

De voetganger krijgt bij de inrichting van de openbare ruimte vaak pas aandacht als eerst de auto en 

dan het fietsverkeer haar plek al heeft gekregen. De restruimte wordt dan geschikt gemaakt voor de 

voetganger. Soms kan het ook niet anders, maar de toegankelijkheid van scholen en centra verdient 

blijvend aandacht vanuit oogpunt van de voetganger. Door de bereikbaarheid van scholen voor 

voetgangers en fietsers te scheiden van brengen en halen met de auto wordt de 

gebruikersvriendelijkheid en verkeersveiligheid vergroot.

Voor mindervaliden is de bereikbaarheid en toegankelijkheid van belang. Het is nodig om daar 

specifiek aandacht aan te besteden. Bij werkzaamheden wordt de toegankelijkheid gewaarborgd door 

bij trottoirs op- en afritten te maken, zodat mensen met een kinderwagen, rollator of rolstoel ook 

overal goed kunnen komen.

Openbaar vervoer

In de vorm van lobby en overleg gaat Veldhoven voor behoud van de kwaliteit van het openbaar 

vervoer, voor bepaalde verbindingen is een verbetering van de OV-bereikbaarheid nodig. Slimme 

alternatieven (zoals vraagafhankelijk vervoer) kunnen daarbij mogelijk beter passend zijn dan 

lijnbusvervoer. De verbindingen van en naar Eindhoven en de bereikbaarheid van belangrijke locaties, 

zoals het centrum en het MMC, vanuit de wijken kan beter. De rol van de gemeente Veldhoven is 

hierin beperkt. Wel moet de gemeente haar belangen en wensen kenbaar maken in de regionale 

samenwerking.

De gemeente Veldhoven vergroot de toegankelijkheid door verbeteringen aan bushaltevoorzieningen. 

Daarbij kijken we naar het verbeteren van de looproutes naar belangrijke bushaltes in het centrum en 

bij het MMC.

Vrachtverkeer en landbouwverkeer

Vrachtverkeer is nodig voor het functioneren van de bedrijvigheid in Veldhoven en voor bevoorrading. 

Landbouwverkeer vormt maar een klein aandeel in de samenstelling van het verkeer in Veldhoven. Het 

is wenselijk dat vrachtverkeer en landbouw (gerelateerd vracht-)verkeer meer en langer gebruik maakt 

van het hoofdwegennet, daarmee belasten zij het onderliggende wegennet zo min mogelijk.
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Het doel is dan ook om het doorgaande zware vrachtverkeer en landbouwverkeer te weren uit de 

woonwijken. We streven ernaar de daarvoor geschikte hoofdroutes in de regio zoveel mogelijk te 

benutten en geschikte routes naar de bedrijven in en om Veldhoven te maken.

Verder werkt Veldhoven mee aan technische Smart Mobility-oplossingen. Waar nodig maken we 

afspraken met de bedrijven en vervoerders, zodat er minder probleem veroorzakend verkeer is en de 

bedoelde routes beter gebruikt worden.

Grote knelpunten voor vracht- en landbouwverkeer doen zich niet voor, grootschalige veranderingen 

en investeringen zijn niet aan de orde.

Ruimtelijke ontwikkelingen

De effecten van ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst en bewaakt. Doel hiervan is om tijdig de 

noodzaak van maatregelen te onderkennen en hier actie op te ondernemen. Dit wordt niet alleen bij 

grote projecten toegepast. Ook bij kleinere ontwikkelingen is er aandacht voor de (verkeers-) effecten.

In algemene zin zorgt de gemeente voor periodieke metingen, om de ontwikkelingen van het verkeer 

te monitoren. Deze informatie is tevens input voor de actualisatie van het verkeersmodel, dat periodiek 

plaats vindt.

De effecten van ruimtelijke ontwikkelingen zijn vaak verkeerskundig van aard. Door hier aandacht voor 

te hebben, is het mogelijk tijdig maatregelen te treffen en problemen zo veel als mogelijk te 

voorkomen door een samenhangend verkeers- en ruimtelijk beleid en tijdig anticiperen en bijsturen. 

Het is dan ook belangrijk om verkeersstromen te monitoren. Voor dit thema zijn grootschalige 

veranderingen en investeringen niet aan de orde.

Parkeren

Parkeren in Veldhoven is goed geregeld, maar een eenduidig beleidskader is wenselijk, zeker voor wat 

parkeerbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen betreft.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is er aandacht voor de parkeerbehoefte en de verkeersgeneratie. Zowel 

bij inbreiding als bij grotere ontwikkelingen of in het buitengebied. Vooraf wordt een berekening 

gemaakt van de parkeervraag en het extra verkeer. Doel hiervan is dat er in de bestaande omgeving 

geen problemen worden gecreëerd. Indien nodig worden passende maatregelen benoemd. Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling om ontwikkelingen bestaande knelpunten te laten (helpen) oplossen. 

Voor dit thema zijn grootschalige veranderingen en investeringen zijn niet aan de orde.
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De parkeernormen en verkeersgeneratie gelden niet voor de bestaande omgeving, omdat daar veelal 

de ruimte ontbreekt om aan de huidige normen te kunnen voldoen.

Huldiensten

Veldhoven streeft een goede bereikbaarheid van verblijfsgebieden door hulpdiensten na. Ervaring 

leert dat Duurzaam Veilig en de inrichting van verblijfsgebieden vaak niet strookt met de eisen die 

hulpdiensten stellen. Waar dat niet het geval is, overwegen we alternatieve oplossingen.

Voor de hulpdiensten is het van belang dat verblijfsgebieden goed ontsloten zijn, dit is het geval. Elk 

willekeurig adres in een verblijfsgebied moet immers binnen een gestelde tijd bereikbaar te zijn. Voor 

nieuwe wegen en bij het herinrichten van wegen betekent dit een duidelijke keuze: in principe worden 

er geen verkeersremmende maatregelen, zoals drempels en kruispuntplateau's, toegepast op 

aanrijdroutes voor hulpdiensten. Ook voor dit thema zijn grootschalige veranderingen en 

investeringen niet aan de orde.

2.3 Categorisering wegennet

De bestaande categorisering van het wegennet is het vertrekpunt voor de actualisatie en de verfijning 

voor de verschillende modaliteiten, zoals bijvoorbeeld het fietsnetwerk.

De A2/N2 en de A67 blijven de stroomwegen die de gemeente ontsluiten en verbinden met de regio. 

De gemeentelijke gebiedsontsluitingswegen hebben daarnaast een belangrijke functie. Hier wordt het 

verkeer verzameld, om het verder af te wikkelen naar het hoofdwegennet.

Voor de wegcategorisering in het nieuwe GWP zijn keuzes gemaakt voor een aantal 'grijze wegen'. 

Daarbij is de afweging gemaakt tussen leefbaarheid en doorstroming. In Veldhoven zijn de wegen in 

drie categorieën ingedeeld:

Gebiedsontsluitingswegen (GOW)

Dit zijn de wegen waar de verkeersfunctie belangrijk is en zijn in feite de hoofdwegen van Veldhoven. 

Het verkeer dient zoveel mogelijk gebruik te maken van deze wegen. Deze wegen hebben een 

maximumsnelheid van 50 of 70 km/u binnen de bebouwde kom en een maximumsnelheid van 80 km/u 

buiten de bebouwde kom.

Erftoegangswegen (ETW)

Dit zijn wegen in verblijfsgebieden (wonen, winkelen, werken en/of recreëren) waar de verblijfsfunctie 

prevaleert boven de verkeersfunctie. Op deze wegen zijn veel percelen aangesloten en vindt veel 

uitwisseling van verkeer plaats. Door dit (onrustige) verkeersbeeld is een lagere maximumsnelheid 

gewenst: maximaal 30 km/u binnen de bebouwde kom en 60 km/u buiten de bebouwde kom.
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ErftoegangswegH- (ETW+)

Een erftoegangsweg+ is een weg waarbij de verkeersfunctie en de verblijfsfunctie elkaar tegen komen. 

De inrichting van de weg dient erop gericht te zijn om het aanwezige verkeer zo goed mogelijk te 

verwerken, maar er dient ook rekening te worden gehouden met veel uitwisselingen van percelen. De 

inrichting van deze wegen verdient dan ook extra aandacht vanwege de dubbele functie.

Bij het indelen van de wegen in de drie categorieën zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

» (H)OV-routes gaan bij voorkeur over gebiedsontsluitingswegen.

» Wegcategorisering mag geen nadelig gevolg hebben voor bereikbaarheid hulpdiensten.

» Netwerk van gebiedsontsluitingswegen is logisch en verbindt gebieden met elkaar.

» De wegcategorisering uit het VCP Veldhoven 2007 dient als basis.

Dit leidt tot het beeld van de nieuwe categorisering, zoals weergegeven in figuur 2.

Wegcategorisering
Gemeente Veldhoven

Legenda

Wegcategorisering gemeente Veldhoven

Erftoegangswegen

Erftoegangsweg*

Gebŕedsontsluiti ngsweg

Stroomwegen

j Gemeentegrens Veldhoven

figuur 2: wegcategorisering GVVP Veldhoven

GWP Veldhoven, Gemeente Veldhoven pagina 17



Procesvoorstel samenspraak Gemeentelijk Verkeer en 
Vervoer Plan (GVVP)

Doel
In samenspraak met diverse belanghebbenden komen tot een breed gedragen GVVP.

Gewenst resultaat
Het in samenspraak ontwikkeld GVVP met draagvlak voor visie en ambities bij de 
betrokken partijen en belanghebbenden. Hiermee wordt richting gegeven voor de 
komende jaren aan het verkeersbeleid binnen de gemeente Veldhoven. Door de 
modulaire opbouw van het plan is het mogelijk om flexibel om te gaan met de 
verschillende thema's.

Wat is er al gedaan!
Er heeft een evaluatie plaats gevonden van het huidige VCP (vastgesteld in 2007) in 
samenspraak met de klankbordgroep. Deze resultaten hebben als input gediend om de 
concept mobiliteitsambitie op te stellen met de verschillende modules.

Werkgroepen
Binnen dit proces werken we als basis met een klankbordgroep. Naast deze 
klankbordgroep zullen per thema andere belanghebbenden worden gevraagd om 
invulling te geven aan de thema's.

Klankbordgroep - Deze groep kan gezien worden als de externe groep binnen het 
project. Hier nemen de verschillende externe partijen aan deel, zoals Fietsersbond, 
Veilig Verkeer Nederland, wijkplatforms, ASML, MMC, Politie en COPr. Binnen de 
klankbordgroep zal worden bekeken hoe de verschillende groepen het beste betrokken 
kunnen worden. Insteek is om ze middels bijeenkomsten te betrekken.

Stappenplan
Het stappenplan om te komen tot een GVVP ziet er fasegewijs als volgt uit:
4 Fase 1: Evaluatie huidig VCP (inmiddels afgerond)

Om een beeld te krijgen of het huidige VCP haar doel heeft bereikt, is een 
evaluatie uitgevoerd. Aspecten die hierbij zijn betrokken, zijn:
» In hoeverre is de categorisering op straat herkenbaar, goed te begrijpen en 

logisch?
» Houdt de wegencategorisering voldoende rekening met toekomstige 

ontwikkelingen?
» Stand van zaken van objectieve verkeersveiligheid (ongevallen) in relatie tot de 

verkeersveiligheidsdoelstelling.
» Ontwikkeling op het gebied van aantal en aard klachten.
» De stand van zaken van de destijds benoemde ambities.

De evaluatie is uitgevoerd aan de hand van een bureaustudie naar ongevallen en 
verkeersintensiteiten (tellingen en verkeersmodel) en door de situatie op straat te 
beoordelen middels een locatiebezoek. Daarnaast is er een bijeenkomst geweest 
waarbij zowel de klankbordgroep als de interne werkgroep is bevraagd over hun 
bevindingen. Met deze input worden de ontwikkelingen van de genoemde aspecten 
in beeld gebracht en wordt er voor zover als mogelijk een relatie tussen gedane 
investeringen en de verkeerskundige effecten gelegd.



4 Fase 2: Opstellen mobiliteitsambitie (concept ambitie bijgevoegd)
In deze tweede fase wordt, aan de hand van de conclusies en bevindingen uit de 
eerste fase (evaluatie), de algemene verkeerskundige ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren en de hoofdlijnen en ambities uit het huidige VCP en actuele 
landelijke, provinciale en regionale beleidslijnen een concept mobiliteitsambitie 
voor Veldhoven opgesteld.

De hoofdlijnen worden geactualiseerd, bijgesteld en aangevuld op de prioriteiten 
van de hogere overheden en bestuurlijke voorkeuren vanuit bijvoorbeeld het 
coalitieprogramma. Deze ambitie geeft voor de verschillende modaliteiten en 
thema's de richting op hoofdlijnen aan. De ambitie maakt onderscheid naar 
infrastructuur en mensgericht. Vanuit de klankbordgroep is een voorlopige 
prioritering aangegeven aan de verschillende thema's. Uw raad bepaalt 
uiteindelijk, de hoofdlijnen en de prioritering van de thema's, welke dient voor de 
verdere uitwerking van de thema's.

4 Fase 3: Invulling modules
De romp bestaat zoals al eerder aangegeven uit diverse thema's. Te denken valt 
hier aan bv; gemotoriseerd verkeer, fiets, parkeren, voetgangers, 
verkeerseducatie en voorlichting en hulpdiensten. Zie ook de concept 
mobiliteitsambitie voor de verschillende thema's.

De thema's worden op basis van samenspraak uitgewerkt met als kader de 
mobiliteitsambitie. Per module wordt het ideaalbeeld opgesteld. Bewust en 
wetende dat het ideaalbeeld niet altijd haalbaar is, wordt vooralsnog wel hier van 
uit gegaan. In fase 4 'opstellen van het integraal verkeersbeleid' worden op basis 
van, de door de gemeenteraad vastgestelde hoofdlijnen, prioritering van de 
thema's en de info welke is terug gekomen uit de diverse werkgroepen, keuzes 
gemaakt over de theoretische knelpunten.

4 Fase 4: Integraal beleid en opstellen maatregelenpakket
In deze fase worden de uitgewerkte thema's vertaald naar een integrale 
verkeerstructuur en verkeersbeleid. De wensbeelden van de verschillende 
modaliteiten worden als het ware op elkaar gelegd en daar waar er conflicten 
ontstaan, worden aan de hand van de mobiliteitsambitie keuzes gemaakt. Daar 
waar de importantie voor een bepaald thema hoger is aangegeven in de kop, 
wordt dit nu zichtbaar gemaakt in de integrale verkeersstructuur.

Naast verkeersstructuren en de daarmee gepaard gaande infrastructurele aspecten 
is er in deze fase aandacht voor mensgerichte maatregelen en acties. Dergelijke 
maatregelen bestaan uit:
» verkeerseducatie 
» voorlichting 
» handhaving

Mensgerichte maatregelen hebben een breed effect en zijn niet locatie gebonden. 
Zeker als wordt aangesloten op regionale en provinciale acties, is een hoog 
rendement mogelijk. Hierdoor zijn de maatregelen kosteneffectief.

4 Fase 5: Besluitvorming in de raad
Het GVVP zal middels de normale lijnen worden aangeboden aan de raad ter 
besluitvorming.
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Planning
Begin 2017 is de evaluatie gedaan van het huidige VCP. Het verder verloop van het 
samenspraakproces kan in de periode mei 2017 tot en met september 2017 
plaatvinden.

09-05-2017 
30-05-2017 
Mei - Sept. 2017 
September 2017 
28-11-2017 
19-12-2017

Oordeelsvormende raadsbijeenkomst
Besluitvormende raadsbijeenkomst (procesvoorstel samenspraak) 
Verder uitwerking fase 3 en 4 
Ter inzage legging concept GVVP
Oordeelsvormende raadsbijeenkomst (vaststellen GVVP) 
Besluitvormend raadsbijeenkomst (vaststellen GVVP)

Wie uitnodigen
Bij een dergelijk plan zijn er veel mensen en organisaties die een bijdrage kunnen 
leveren aan het eind resultaat. Om dit te stroomlijnen hebben we ervoor gekozen om 
een klankbordgroep op te richten welke bestaat uit een combinatie van bedrijven, 
wijkplatforms, scholen, politie en de verschillende belangengroepen. Hiermee creëren 
we dan een breed gedragen plan.

Afhankelijk van de inhoud van de samenspraaksessies wordt bepaald i.o.m. de 
klankbordgroep wie uitgenodigd moet worden voor dat onderdeel. In de bijlage zijn de 
partijen benoemd die mogelijk betrokken moeten worden. Hier zijn ook de soorten 
samenspraak per partij gedefinieerd. Dat varieert van:

» mee-weten (partijen worden geïnformeerd), via 
» meedenken (levert inhoudelijke input) en 
» meewerken (draagt bij aan de uitvoering), naar

Meewerken kan in dit kader twee invullingen krijgen. Ten eerste op korte termijn heel 
concreet: onderdelen van de ambitie schrijven. En op lange termijn een bijdrage 
leveren om uitvoerig te geven aan het GVVP, dus bouwen en investeren.
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Ringen van invloed

Belanghebbenden en betrokkenen
Overheden - Politieke partijen/gemeenteraad Veldhoven Meebepalen

Meedenken
Interne organisatie 
(afvaardiging uit 
diversen 
vakgebieden en 
clusters)

- Vakgebied verkeer
- Vakgebied riool en water
- Vakgebied civiele techniek
- Vakgebied handhaving
- Vakgebied economische zaken
- Vakgebied ruimtelijke ordening
- Vakgebied inrichting openbaar gebied
- Vakgroep stedenbouw
- Vakgebied beheer
- Vakgebied onderhoud

Meedenken
Meewerken

Grotere
ondernemers

- ASML
- Maxima Medisch Centrum

Meedenken
Meewerken

Organisaties met 
(in)directe invloed 
op verkeer

- Veilig Verkeer Nederland
- Gehandicaptenplatform, afdeling Veldhoven
- Fietsersbond
- Politie
- Scholen

Meedenken
Meewerken

Ondernemend
Veldhoven

- Veldhovens Ondernemers Contact (VOC); 
circa 130 bedrijven zijn aangesloten

- COPr Z Centrummanagement - Citycentrum 
Veldhoven

Meedenken
Meewerken

Wijkraden/
Wijkplatforms

- Wijkraden
- Wijkplatforms
- geselecteerde vertegenwoordiging bij wijken 
zonder wijkraad of wijkplatform

Meedenken
Meewerken

Aanliggende
gemeenten

- Gemeente Eersel
- Gemeente Waalre
- Gemeente Bergeijk
- Gemeente Eindhoven

Meedenken
Meewerken

Rollen, taken, en verantwoordelijkheden
In onderstaand schema is per partij beschreven welke rol wij zien voor alle 
betrokkenen partijen. Bij aanvang wordt besproken hoe zij zelf hun rol zien en hoe 
nauw zij betrokken kunnen en willen zijn.

Partij Rol en taken
Raad Veldhoven Stelt kaders vast en stelt prioriteiten voor thema's.

Daarnaast stelt de raad het GVVP vast. De Raad kan 
toehoorder zijn bij de samenspraakbijeenkomsten

Gemeente Veldhoven Regievoerder in het proces van totstandkoming GVVP.
Klankbordgroep Leveren een inhoudelijke bijdrage op het brede vlak van 

verkeer vanuit eigen ervaringen.
Bewoners Z 
Wijkplatforms

Leveren op gezette tijden een inhoudelijke bijdrage. Zij 
spreken als gebruiker en ervaringsdeskundige.

Aanliggende
gemeenten

Leveren een inhoudelijke bijdrage op het brede vlak van 
verkeer om belangen voorbij de gemeentegrenzen vast te 
kunnen leggen.
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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel

De gemeente Veldhoven heeft in 1995 de Structuurvisie en in 1996 het 
Verkeersveiligheidsplan (1996) vastgesteld. Daarna hebben zich diverse 
nieuwe ontwikkelingen voorgedaan. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen en de 
groei van het autogebruik in het algemeen leiden tot een toenemende 
verkeersdruk. De leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid van 
Veldhoven komen hierdoor in de knel.

In het voorliggende conceptverkeerscirculatieplan (VCP) is het 
mobiliteitsbeleid uitgewerkt met als doel om structurele en creatieve 
oplossingen te bieden voor de knelpunten. Het VCP is specifiek bedoeld om 
beleid vast te stellen op het gebied van de afwikkeling van het autoverkeer 
(wegennet), het fietsverkeer (fietsnetwerk) en het openbaar vervoer. Op 
hoofdlijnen worden tevens uitspraken gedaan over parkeren, 
verkeersveiligheid en leefbaarheid/milieu.
Het VCP heeft als focus de periode tot 2015/2020 en het anticipeert op 2030 
voor wat betreft de woningbouw in Veldhoven-west. Het VCP is in samenhang 
met andere beleidsterreinen tot stand gekomen (ruimtelijke ordening, 
economie, groen, stadsvisie, wijkvisies).

Het VCP is een strategisch beleidskader voor 10-15 jaar op het gebied van 
mobiliteit, verkeer en vervoer. In het VCP zijn doelstellingen en beleidskaders 
opgenomen voor de verschillende vervoerwijzen, het parkeren, de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Het voorgestelde beleid is in de 
komende járen richtinggevend voor:
» het mobiliteitsbeleid, inclusief leefbaarheid en veiligheid;
» het ruimtelijke kader voor de infrastructuur;
» de inbreng van Veldhoven in regionale vraagstukken;
» de financiële programma’s en investeringsbeslissingen.

1.2 Leeswijzer

Het mobiliteitsbeleid (beschreven in dit VCP) beoogt de reeds bekende 
knelpunten en vraagstukken op te lossen. Tevens zal het VCP moeten 
anticiperen op de ruimtelijke ontwikkeling en de daarvan afgeleide 
mobiliteitsvraag. Het voorliggende VCP is daarom als volgt opgebouwd:
In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe het VCP tot stand is gekomen (het 
proces). In hoofdstuk 3 is beschreven waar allemaal rekening mee gehouden 
moest worden (knelpunten en ontwikkelingen) en tot welke ambities dat 
leidde.
In hoofdstuk 4 zijn de ambities vertaald in de hoofdlijnen van het 
mobiliteitsbeleid. Dit hoofdstuk is de ‘kapstok’ voor het beleid voor de 
verschillende modaliteiten (vervoerwijzen) en thema’s. Het beleid voor de 
modaliteiten heeft betrekking op de verplaatsing zelf. Het beleid voor de 
thema’s heeft betrekking op de aspecten, die direct samenhangen met de 
verplaatsing. Per modaliteit en thema is het beleid uitgewerkt in de daarop 
volgende hoofdstukken 5 tot en met 10.
De modaliteiten zijn:
» langzaam verkeer (hoofdstuk 5)
» openbaar vervoer (hoofdstuk 6)
» hoofdwegennet, autoverkeer (hoofdstuk 7)
De thema’s zijn:
» parkeren en stallen (hoofdstuk 8)
» verkeersveiligheid (hoofdstuk 9)
» leefbaarheid en milieu (hoofdstuk 10)

In hoofdstuk 11 is het actie- en uitvoeringsplan opgenomen.

Voor een snelle indruk van het voorgestelde beleid kan volstaan met het 
lezen van hoofdstuk 4, de omkaderde beleidsvoorstellen in de hoofdstukken 5 
tot en met 10 en hoofdstuk 11.
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2 WERKWIJZE EN PROCES

2.1 Ontwikkeling in 4 fasen

Het VCP is in vier fasen tot stand gekomen. In de eerste fase, de 
agendavorming, is geïnventariseerd welke knelpunten en ontwikkelingen een 
rol zouden moeten spelen bij het opstellen van het VCP. De inventarisatie is 
mede uitgevoerd door overleg met ambtelijke sleutelfiguren, het 
overlegplatform en leden van het College van Burgemeester en Wethouders (B 
en W).
Vervolgens is de tussenrapportage “Ambities en toetsingskader voor het 
verkeerscirculatieplan Veldhoven” (7 december 2004) opgesteld. In deze 
tussenrapportage zijn doelstellingen geformuleerd, die de gemeente 
Veldhoven met het nieuwe VCP wil realiseren. Deze zijn vastgesteld door het 
College van B en W en besproken in de Raadscommissie SOOW. De 
tussenrapportage “Ambities en toetsingskader voor het verkeerscirculatieplan 
Veldhoven” is richtinggevend geweest voor het opstellen van het VCP.

In de tweede fase zijn de doelstellingen uit fase 1 vertaald in meerdere 
scenario’s voor de hoofdwegenstructuur. Met een verkeersmodel zijn de 
verkeerseffecten van deze scenario’s in kaart gebracht. Reeds eerder 
verrichte verkeersstudies zijn hierbij betrokken. De scenario’s zijn tijdens 
werksessies voorgelegd aan en besproken met ambtelijke sleutelfiguren, het 
overlegplatform en de raadscommissie. Het resultaat van fase 2 is eveneens 
ingebracht voor de planontwikkeling van Veldhoven-west. Op 23 januari 2006 
heeft de Raadscommissie SOOW het resultaat van fase 2 in de vorm van de 
notitie ‘VCP Veldhoven, Hoofdwegenstructuur (3 januari 2006)’ besproken en 
vastgesteld.
Op 22 augustus 2006 heeft het College van B en W de notitie “Veldhoven
west: ontsluiting naar de stad (3 juli 2006)” vastgesteld en zijn de conclusies 
verwerkt in dit VCP (de notitie is integraal als bijlage 5 opgenomen).

In de derde fase is op basis van de resultaten van fase 2 het (voorliggende) 
VCP opgesteld. Dit VCP is door het College van B en W vrijgegeven voor 
inspraak.

A/lede op basis van de inspraakreacties is ten slotte in de vierde fase het 
definitieve VCP opgesteld. Dit wordt vervolgens door het College van B en W 
ter besluitvorming voorgelegd aan de Gemeenteraad.

2.2 De INSPRAAK

Het ‘Verkeerscirculatieplan (VCP) Veldhoven, inspraakversie’ d.d. 23 oktober 
2006 heeft op grond van de gemeentelijke inspraakverordening met ingang 
van 10 november 2006 gedurende 6 weken voor inspraak ter visie gelegen.
Van de ter visielegging zijn tevens diverse personen, organisaties, 
buurgemeenten, SRE, Provincie, Rijkswaterstaat e.a. via een afzonderlijke 
brief in kennis gesteld. Bovendien is op 4 december 2006 een inloopavond 
georganiseerd om een ieder te informeren over de richting waarin gedacht 
wordt voor het oplossen van de verkeersproblematiek.

Uit de inspraakreacties blijkt de betrokkenheid van de insprekers ten aanzien 
van het toekomstige beleid met betrekking tot mobiliteit, verkeer en vervoer. 
De inspraakreacties hebben voornamelijk betrekking op het ontbreken van 
een concrete visie op de ontsluiting met openbaar vervoer, de status van het 
Verkeerscirculatieplan in relatie de planontwikkeling van Veldhoven-west 
(opzet en ontsluiting), de ligging van de Westelijke ontsluitingsroute in relatie 
tot Zandoerle, de functie van de Peter Zuidlaan en diverse concrete 
uitvoeringsmaatregelen (actieplan).
Het Verkeerscirculatieplan is een visie met betrekking tot de uitgangspunten 
van het verkeers- en vervoersbeleid op hoofdlijnen, die per project 
uitgewerkt/geconcretiseerd moet worden in bijvoorbeeld een 
uitwerkingsplan, bestemmingsplan, verblijfsgebied of verkeersbesluit.
Bezien vanuit deze status geven de inspraakreacties geen aanleiding om het 
Verkeerscirculatieplan zoals dat voor inspraak ter visie heeft gelegen, aan te 
passen.
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3 AMBITIES

3.1 PROBLEEMBELEVING

Economie en leefbaarheid zijn onlosmakelijk verbonden met mobiliteit. 
Zonder bereikbaarheid en mobiliteit zijn economische ontwikkeling en sociale 
ontplooiing niet mogelijk. Maar het verkeer en de mobiliteit kunnen 
problemen veroorzaken. De problemen zijn geïnventariseerd in fase 1. Een 
uitgebreide beschrijving is opgenomen in bijlage 1 en de tussenrapportage 
“Ambities en toetsingskader voor het verkeerscirculatieplan Veldhoven” (7 
december 2004). Dit is samengevat op het kaartbeeld van bijlage 2.

De belangrijkste en maatgevende ervaren problemen zijn (in willekeurige 
volgorde):
» De kwaliteit van de fiets- en voetgangersvoorzieningen laat op enkele 

plaatsen te wensen over.
» De bediening per openbaar vervoer van verschillende (toekomstige) 

voorzieningen en wijken wordt als onvoldoende beoordeeld.
» De structuur van het hoofdwegennet voldoet niet meer: een noord /zuid - 

verbinding ontbreekt en de oost/west-verbindingen hebben
capaciteitsproblemen.

» Er ontstaan steeds meer doorstromingsproblemen op het hoofdwegennet.
» De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen vanaf de snelwegen is 

onvoldoende. Tevens komt het voor dat zwaar transport afgewikkeld 
wordt op wegen van lagere orde.

» Ten gevolge van doorstromingsproblemen dreigen de nood- en
hulpdiensten te veel vertraging op te lopen.

» Er zijn parkeerproblemen in verschillende wijken ten gevolge van
uitwijkgedrag vanuit het centrumgebied en een tekort aan 
parkeerplaatsen bij een aantal voorzieningen.

» Er is een aantal black spots en een aantal schoolroutes wordt als onveilig 
ervaren. De veiligheid van de oversteekvoorzieningen voor het langzaam 
verkeer is niet altijd voldoende ten gevolge van een beperkt uitzicht.

» De infrastructuur is niet altijd voldoende geschikt voor gehandicapten en 
kwetsbare verkeersdeelnemers.

» Er is sprake van sluipverkeer op wegen van lagere orde en door 
woonwijken. Door de ontwikkeling van Veldhoven-west zal de 
verkeersdruk verder toenemen.

» De toename van het autoverkeer geeft meer geluidsoverlast en bedreigt 
de leefbaarheid in een aantal wijken.

3.2 Ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen

In de afgelopen periode hebben er diverse ontwikkelingen plaatsgevonden die 
van invloed zijn op het verkeer binnen Veldhoven. Ook de komende járen 
staan er plannen op stapel, waarmee bij de uitwerking van het VCP rekening 
gehouden moet worden. In figuur 3.1 zijn deze ontwikkelingen weergegeven.

De verschillende onderdelen worden achtereenvolgens toegelicht:

Nieuwbouw Veldhoven-west
Aan de westkant van Veldhoven worden ongeveer 2.700 woningen 
gerealiseerd. Vóór 2008 wordt het conceptbestemmingsplan in procedure 
gebracht.

Nieuwbouw Meerhoven
De VINEX-locatie Meerhoven wordt een stedelijke wijk met circa 7.000 
woningen in een relatief hoge dichtheid en met 200 ha bedrijfsterrein. De 
ontwikkeling moet in 2010 gereed zijn.

Ontwikkeling Habraken
Habraken wordt een bedrijventerrein van ongeveer 70 ha ten Noordwesten 
van Veldhoven. Op 14 februari 2006 heeft de gemeenteraad het 
bestemmingsplan vastgesteld.
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Figuur 3.1 ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen
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Kempen Campus
Het project Kempen Campus betreft de realisatie van een school voor 
voortgezet onderwijs voor circa 2.500 leerlingen in combinatie met 
maatschappelijke en openbare (sport)voorzieningen. De bouw van Kempen 
Campus is inmiddels gestart.

Trade Forum
Voor de verkeersproductie en attractie van het gebied is voor dit VCP 
uitgegaan van het ruimtelijk programma uit het vastgestelde 
bestemmingsplan Meerhoven. De voorstellen voor ontwikkeling van het 
evenementencomplex Nimbus wijken hiervan af. Tegen de plannen voor de 
bouw van het evenementencomplex Nimbus in dit gebied zijn ook door de 
gemeente Veldhoven de nodige bezwaren ingediend onder andere betreffende 
de ongewenste mobiliteitseffecten. De besluitvorming hierover is de 
bevoegdheid van de gemeente Eindhoven. Binnen de gemeente Eindhoven 
vindt op dit moment herbezinning plaats over de voorgenomen 
planontwikkeling en afwijkingen van het bestemmingsplan. Daarom is voor het 
VCP thans uitgegaan van het vigerende bestemmingsplan.

Herontwikkeling veilingterrein De Run 4000 en ontwikkelingen ASML
Het veilingterrein op De Run 4000 gaat verdwijnen en maakt plaats voor 
nieuwe bedrijven. Daarnaast gaat ASML de komende járen verder uitbreiden.

Gesplitste aansluiting Meerhoven en Meerenakkerweg 
(ontvlechtingsvariant)
Ter hoogte van de nieuwe onderdoorgang van de A2, die de Heistraat 
(Veldhoven) en de Meerenakkerweg (Eindhoven) met elkaar verbindt, komt 
een extra aansluiting op de A2. Dit wordt de hoofdontsluitingsroute voor het 
centrale deel van Veldhoven. Veldhoven-noord en Meerhoven kunnen gebruik 
blijven maken van de huidige aansluiting Veldhoven op de A2. Er blijft 
daarnaast een rechtstreekse verbinding via de Heerbaan tussen Veldhoven en 
Eindhoven in stand.

Nieuw tracé rijksweg 69
Door de gemeente Veldhoven, de omringende gemeenten, de Provincie Noord- 
Brabant en het SRE (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) is een 
intentieverklaring ondertekend over ‘Rijksweg 69’. Daarin is aangegeven hoe

een oplossing van de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in het 
gebied ten zuiden van Eindhoven kan worden bereikt. Onderdeel van de 
intentieverklaring is de aansluiting van een regionale verbindingsweg tussen 
Dommelen en een nieuwe aansluiting op de A67 bij Veldhoven. Momenteel 
loopt er een onderzoek naar de verschillende alternatieven. Dit zal resulteren 
in een MER op basis waarvan definitieve besluitvorming plaatsvindt.

3.3 ‘Ambities en toetsingskader’

Eind 2004 is de tussenrapportage ‘ambities en toetsingskader’ door het 
College van B en W vastgesteld. Daarmee is richting gegeven aan de ambities 
voor het nieuwe VCP ofwel hetgeen het College van B en W met het nieuwe 
VCP wil bereiken (doelstellingen). De ambities zijn beschreven in een aantal 
thema’s, die samen het zogenaamde toetsingskader vormen. Dit 
toetsingskader is richtinggevend voor het nieuwe beleid en verschillende 
scenario’s voor de hoofdwegenstructuur kunnen daarop beoordeeld worden.

De gebruikte thema’s in de tussenrapportage ‘ambities en toetsingskader’ 
zijn:
» doorstroming (voor alle vervoerwijzen);
» bereikbaarheid (gericht op specifieke locaties en bestemmingen);
» parkeren;
» verkeersveiligheid;
» leefbaarheid en toegankelijkheid.

In dit VCP zijn de thema’s doorstroming en bereikbaarheid ondergebracht in 
de hoofdstukken met de verschillende vervoerwijzen (langzaam verkeer, 
openbaar vervoer, auto). De ambities zijn zo concreet mogelijk benoemd 
(gewenste kwaliteit), zoals bijvoorbeeld de doorstroomkwaliteit op het 
hoofdwegennet en voor het openbaar vervoer.

Het toetsingskader zoals vastgesteld in de tussenrapportage ‘ambities en 
toetsingskader’ is weergegeven in bijlage 3. Dit is de oorspronkelijke tabel 
met de volgende twee kolommen: kwalitatieve ambitie en gewenste 
kwaliteit. Er zijn twee kolommen aan toegevoegd: de knelpunten (eerste 
kolom) en VCP-beleid. In deze vierde kolom VCP-beleid is aangegeven of het
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betreffende onderwerp deel uit maakt van het VCP-beleid dan wel op een 
andere wijze gerealiseerd gaat worden.
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4 HOOFDLIJNEN MOBILITEITSBELEID
4.2 MODALITEITEN

4.1 Hoofddoelstelling

Het VCP is bedoeld om een duurzame verkeersstructuur voor de periode 2005
2015/2020 te definiëren, met een doorkijk naar de situatie in 2030. Voor het 
in het VCP neergelegde verkeersbeleid is de volgende hoofddoelstelling 
geformuleerd:

Hoofddoetstettin g Mobiliteitsbeleid
Het verbeteren en waarborgen van verkeersleefbaarheid en bereikbaarheid 
van Veldhoven in de periode 2005-2020. Bij het opstellen van het 
mobiliteitsbeleid wordt rekening gehouden met de geplande ontwikkelingen 
en de regionale samenhang.

Deze hoofddoelstelling vormt de ‘kapstok’ voor het beleid dat in de komende 
hoofdstukken per modaliteit of thema uitgewerkt is. Modaliteiten zijn de 
verschillende vervoerwijzen: langzaam verkeer, openbaar vervoer en auto. 
Thema’s zijn aspecten die samenhangen met het verkeerssysteem en de 
mobiliteit: parkeren,verkeersveiligheid, leefbaarheid en milieu.

Langzaam Verkeer
Het aanbod van ţietsvoorzieningen is wat betreft het comfort en de 
verkeersveiligheid zodanig dat dit een stimulerende werking heeft op het 
gebruik van de fiets zodat Veldhoven zich daarmee voor de toekomst als 
fietsgemeente kan blijven profileren. Bij het ontwerp van voorzieningen en 
knelpunten is steeds meer aandacht nodig voor de kwetsbare 
verkeersdeelnemer.

Openbaar Vervoer
De gemeente Veldhoven zorgt voor een optimale doorstroming van het 
openbaar vervoer en bespreekt op regionaal niveau haar wensen tot 
verbetering van het aanbod van openbaar vervoer, waarbij rekening wordt 
gehouden met een optimale structuur voor het HOV, de ontwikkeling van 
Veldhoven-west en de wensen zoals geformuleerd in het toetsingskader.

Autoverkeer (hoofdwegennet)
Het autoverkeer wikkelt zich af op de daarvoor bestemde, eventueel nieuw 
aan te leggen, ontsluitingswegen (het hoofdwegennet) en kent een zodanige 
doorstroming dat er geen behoefte ontstaat om te ‘sluipen’. Het verkeer 
tussen de wijken, naar de attract!epunten en het regionale verkeer wordt 
gebundeld op het hoofdwegennet.
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4.3 thema’s

Parkeren
Het aanbod van openbare parkeervoorzieningen en het beheer daarvan is 
gericht op het faciliteren van het bezoek aan het City-centrum en de 
bewoners in de verschillende wijken.
Bedrijven, voorzieningen en publiekstrekkers dienen zoveel mogelijk te 
voorzien in hun eigen parkeerbehoefte.
Uitwijkgedrag en parkeeroverlast worden vermeden.

Verkeersveiligheid
Het verkeerssysteem (infrastructuur, gebruiksmogelijkheden, 
toegankelijkheid en gedrag) is impliciet veilig. Ongevallen worden voorkomen 
en de ernst van de ongevallen neemt af door het consequent toepassen van 
de principes volgens Duurzaam Veilig.

Leefbaarheid en milieu
Er is een strikte scheiding tussen verblijfsgebieden en het hoofdwegennet. De 
verblijfsgebieden worden ingericht op toegankelijkheid. Het hoofdwegennet 
wordt ingericht op doorstroming en capaciteit. De verkeersstructuur en de 
maatregelen zijn zodanig dat voldaan wordt aan de wettelijk grenswaarden.
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5 LANGZAAM VERKEER
Het realiseren van nieuwe directe verbindingen kan ingrijpend zijn. Daarom 
zal per gewenste nieuwe verbinding een toetsing nodig blijven op de 
haalbaarheid: financieel, ruimtelijk, termijn, meerwaarde en potentieel 
gebruik.

5.1 OPBOUW FIETSNETWERK

Fietsverkeer is een belangrijke schakel in de mobiliteitsketen voor de 
verplaatsingen binnen de gemeente. Door de hoge dichtheid van 
bestemmingen binnen de gemeente is de fiets een aantrekkelijk 
vervoermiddel voor de interne verplaatsingen. De fietsvoorzieningen in de 
gemeente zijn, vergeleken met vergelijkbare steden in Nederland, relatief 
hoogl. In verband met de nog steeds toenemende automobiliteit is het 
belangrijk om het hoge fietsgebruik te koesteren. De schaal van Veldhoven is 
uitermate geschikt om een groot aandeel fietsverkeer te behouden. Een veilig 
en comfortabel fietsnetwerk is hiervoor een basisvoorwaarde.

De aantrekkelijkheid van een fietsnetwerk bestaat uit twee componenten: de 
structuur en de kwaliteit. De structuur dient te voldoen aan het volgende:
1. Er zijn directe verbindingen tussen de wijken onderling en naar de

voorzieningen (publiekstrekkers, economische centra,
werkgelegenheidsgebieden, zorgcentra, scholen, winkelcentra). Deze 
attractiepunten zijn aangegeven op figuur 5.1. Direct betekent hier een 
kleinere omrijfactor dan voor de auto en een lagere maximale wachttijd 
bij het oversteken van kruispunten

2. Aansluiting op de regionale routes. Per fiets worden gemiddeld 
verplaatsingsafstanden afgelegd tot 5 à 7 kilometer. Dit betekent dat een 
gedeelte van de regio binnen fietsbereik ligt. Voor een hoog fietsgebruik 
is afstemming met de fietsnetwerken in de buurgemeenten en op de 
recreatieve fietsroutes in de omgeving of het ‘buitengebied’ nodig. In 
regionaal verband is daarom een hoofdfietsroutenet gedefinieerd 
(Ontwerp-RVVP SRE zomer 2005).

1 Eindrapport Fietsbalans Veldhoven, Fietsersbond, december 2004
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Een deel van de routes van het fietsnetwerk wordt gevormd door de 
fietspaden langs het hoofdwegen. Daarnaast is het netwerk van straten, 
wegen en paden in de verblijfsgebieden eveneens onderdeel van het 
fietsnetwerk. Speciaal voor fietsers zijn vaak kortsluitende verbindingen 
gemaakt die barrières overbruggen en directe verbindingen bieden.

In figuur 5.2 is het gewenste fietsroutenetwerk weergegeven.
Aangegeven is waar de fietsroutes langs de hoofdwegen liggen en welke 
specifieke kortsluitingen reeds zijn gerealiseerd.

Om dit fietsroutenetwerk te optimaliseren en te laten voldoen aan de 
doelstellingen zijn de volgende verbeteringen nodig:
1. De aanleg van ontbrekende schakels en aansluitingen. Het gaat hier 

voornamelijk om de verbindingen naar Veld hoven-west.
2. Kortsluitende verbindingen verbeteren of realiseren in de 

verblijfsgebieden.
3. Verbeteren van de verkeersveiligheid en de oversteekbaarheid van het 

hoofdwegennet.

In figuur 5.2 zijn de (te onderzoeken) verbeteringen aangegeven:
a) Diverse nieuwe schakels ter ontsluiting van Veldhoven-west;
b) Sondervick-noord (mogelijk door inrichting als 30 km-zone)
c) De verlengde Bossebaan (toegankelijk maken oost-westroute als tweede 

kortsluitende verbinding vanuit het centrum);

Naast de nieuw aan te leggen verbindingen zijn er ook plaatsen waar de 
oversteekbaarheid van het hoofdwegennet moet worden verbeterd. Dit zijn 
de locaties waar woonwijken aangesloten zijn op het hoofdwegennet en waar 
de oversteekbaarheid te wensen over laat. Met name kan gedacht worden 
aan:
» Dom- Berg/Heike (onveiligheid)
» Sterrenlaan- Nijverheidslaan, -Oortlaan en -Mullerlaan (onveiligheid)
» Sterrenlaan/Abdijlaan (onveiligheid)
» Burgemeester Van Hoofflaan (kruisingen tussen Heemweg en Abdijlaan)
» Kempenbaan -de Run 5300/4500
» Traverse -Schans en Traverse -Djept
» Nieuwstraat - Kromstraat 
» De Run 4200/4500
» De oversteek in de Sondervick ter hoogte van de Antwerpsebaan

Opbouw van het fietsnetwerk
Veldhoven blijft een fietsgemeente en blijft daarom werken aan het 
verbeteren van het fietsnetwerk (zowel binnen de gemeente als de 
aansluitingen op de regionale verbindingen). De nadruk ligt daarbij op de 
aanleg van ontbrekende schakels en aansluitingen, het realiseren van 
kortsluitende verbindingen en het verbeteren van de verkeersveiligheid en 
oversteekbaarheid van het hoofdwegennet.
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5.3 Stallingen

5.2 Kwaliteit FiETSNETWERK

De kwaliteit van het fietsnetwerk bepaalt mede de aantrekkelijkheid van de
vervoerwijze fiets. Stimuleren van het gebruik van de fiets is een van de
doelstellingen van het VCP. De gemeente Veldhoven streeft ernaar om het
fietsnetwerk te laten voldoen aan de volgende kwaliteitsaspecten:
1. Wegdek: continue verharding (asfalt, beton) van een goede vlakke 

kwaliteit.
2. Vormgeving: breedtematen, hellingen, uitzichtshoeken en bochtstralen 

zijn gedefinieerd in ‘Tekenen voor de Fiets” en de ASVV-publicaties van 
het CROW (ASVV = Aanbevelingen stedelijke verkeers- en vervoervoorzieningen). 
Er is bijzondere aandacht voor de knelpunten en eisen van de kwetsbare 
verkeersdeelnemers (jong en oud).

3. Oversteekvoorzieningen over hoofdwegen: gelet wordt op veiligheid en 
oversteekbaarheid (wachttijd, middeneilanden).

4. Er is een voorkeur voor uniforme rotondes conform de landelijke 
richtlijnen. Dit betekent binnen de bebouwde kom, dat de fietsers 
voorrang krijgen op de rotonde.

5. Wachttijd verkeerslichten: bij het (her)ontwerp van
verkeerslichtenregelingen wordt gelet op normen voor de maximale 
wachttijd en op mogelijkheden voor meerdere keren groen per cyclus.

6. Bewegwijzering: in overleg met het SRE (recreatief knooppuntennetwerk) 
en de ANWB wordt bewegwijzering gecompleteerd.

7. Verkeersveiligheid: verbetering infrastructuur en aanpak onveilige 
locaties.

8. Sociaal veilig.

Kwaliteit van het fietsnetwerk
Bij het uitbreiden en verbeteren van het fietsnetwerk wordt uitgegaan van 
het realiseren van een 8-tal kwaliteitsaspecten.

Begin- en eindpunt van een fietsrit is de stalling. Goede stallingsvoorzieningen 
dragen bij aan het stimuleren van het fietsgebruik en zijn in sommige 
gevallen zelfs een noodzakelijke randvoorwaarde om fietsendiefstal te 
verminderen. Behalve de stallingen in de woonomgeving, waar dit VCP geen 
uitspraak over doet, zijn er stallingen bij bedrijven en attractiepunten. 
Bedrijven zijn volgens het bouwbesluit verplicht om een fietsenstalling van 
een bepaalde oppervlakte en binnen een bepaalde loopafstand te realiseren.

Vooral bij functies met langparkeren zijn afsluitbare of bewaakte 
voorzieningen belangrijk. Locaties, waar bezoekers met de fiets lang 
verblijven, zijn: het City-centrum, de markten en de haltes van het HOV. Het 
gebruik van de fietsenstallingen bij de haltes van het HOV dient te worden 
gemeten. Als ze vaak vol staan, zullen ze mogelijk moeten worden vergroot.

Een bijzonder attractiepunt voor fietsers is het City-centrum. Daar is 
behoefte aan bewaakte stallingen en onbewaakte stallingen. De ervaring leert 
dat maximaal een kwart tot een derde van de stallers geneigd is te parkeren 
in een bewaakte stalling, waarbij een derde wordt bereikt als het stallen 
gratis is. Voor de bewaakte stallingen in het bijzonder geldt dat de stalling 
logisch moet liggen aan de hoofdroutes naar het City-centrum. De huidige 
bewaakte stalling ligt gunstig ten opzichte van een hoofdroute. Voor het 
bereiken van een evenwichtige spreiding is een tweede bewaakte stalling aan 
de noordzijde gewenst.
In het centrumgebied kunnen werknemers van winkels ook gebruik maken van 
deze voorzieningen. Om het fietsgebruik te stimuleren dient de prijs voor het 
gebruik van de bewaakte fietsenstallingen laag te liggen. Voor werknemers 
kunnen abonnementen aantrekkelijk zijn. In diverse gemeenten is het 
fietsgebruik gestegen door het invoeren van gratis bewaakt stallen. In de 
Parkeernota is vastgelegd dat de exploitatielasten in een integrale 
exploitatie voor het auto- en fietsparkeren worden ondergebracht.

In Veldhoven is de HOV-lijn een belangrijke interlokale verbinding. Bij de 
haltes zijn stallingsvoorzieningen voor de fietsers gerealiseerd. Deze hebben 
nu al een zeer hoge bezetting. Stallingen die regelmatig vol staan worden 
uitgebreid.
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Overige locaties die frequent met de fiets bezocht worden, zijn: 
winkelcentra, zorgcentra, stedelijke voorzieningen en sportvoorzieningen. Bij 
dergelijke voorzieningen dienen voldoende fietsenklemmen van goede 
kwaliteit met aanbindmogelijkheid aanwezig te zijn. Of dat zo is moet door 
middel van een inventarisatie in beeld worden gebracht. Vervolgens kan een 
actieplan worden opgesteld. Hierbij worden de suggesties en wensen van de 
Fietsersbond betrokken.

Fietsenstallingen
De mogelijkheden voor een tweede bewaakte fietsenstalling in het City- 
centrum worden in beeld gebracht. De stallingsvoorzieningen rondom HOV- 
haltes en diverse attractiepunten die regelmatig vol staan worden 
uitgebreid.

5.4 Voetgangers

De voetganger heeft (met uitzondering van de recreatieve wandelaar en 
hardloper) een beperkte actieradius, meestal 500 meter rondom een 
voorziening. Belangrijke bestemmingspunten zijn:
» winkelcentra
» voorzieningen (sport, parken, buurtcentra)
» haltes van verbindende openbaarvervoerlijnen 
» scholen (voornamelijk basisscholen)

Looproutes naar deze voorzieningen moeten voldoen aan een aantal 
kwaliteitsaspecten , die sterk lijken op die van de fiets: direct, sociaal veilig, 
verkeersveilig en comfortabel.

Een bijzonder aspect is hier de kwetsbaarheid van de verkeersdeelnemers. Bij 
scholen gaat het dikwijls om zeer jonge kinderen, met een andere beleving 
van verkeer en verkeersveiligheid. Maar de bevolking wordt ook steeds ouder

en stelt daarom andere eisen aan oversteekvoorzieningen en kwaliteit van 
looppaden. Er moet rekening worden gehouden met zaken als:
» het standaard toepassen van verlaagde trottoirbanden bij 

oversteekvoorzien ingen;
» voorzieningen voor blinden en slechtzienden;
» vlakheid van verharding;
» toegankelijkheid voor minder-validen (waaronder scootmobielen en 

rollators).

De inrichting van de voetgangersvoorzieningen vindt plaats volgens de 
kwaliteitseisen zoals deze opgenomen zijn in de ASVV. Het accent ligt daarbij 
op de concentratiepunten van langzaam verkeer.

Wat betreft het type oversteekvoorzieningen en de wachttijd bij 
verkeerslichten gelden dezelfde uitgangspunten als voor het fietsnetwerk.

De gewenste kwaliteitseisen worden gehanteerd bij nieuwe voorzieningen. 
Daarnaast is het gewenst om de knelpunten in de bestaande voorzieningen 
aan te pakken en moet rekening worden gehouden met achteruitgang in 
kwaliteit.

Voetgangers
Bij het ontwerp en beheer wordt rekening gehouden met de benodigde 
kwaliteit voor de voetganger, waarbij het accent ligt op de eisen die gesteld 
worden door kwetsbare verkeersdeelnemers en op de routes naar de 
voorzieningen (concentratiepunten).
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6 OPENBAAR VERVOER

6.1 OV TOT 2010 VASTGELEGD IN ORION-II

De exploitatie van het openbaar vervoer is een regionale aangelegenheid. Het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven is opdrachtgever en heeft de 
uitgangspunten voor de exploitatie vastgelegd in de nota ‘ORION-lľ. Voor de 
gemeente Veldhoven houdt dit in:
» een aantal verbindende lijnen: de HOV-lijnen 402 naar Zonderwijk/’t 

Look en de streekas naar de Kempen. Het doortrekken van de HOV-as 
naar Veld hoven-west is gezien de verwachte ontwikkeling van Veldhoven
west voor 2010 niet nodig.

» een aantal streeklijnen die gedeeltelijk een verbindende functie hebben 
(de lijnen via de Kempenbaan) en gedeeltelijk een ontsluitende functie.

» een aantal ontsluitende lijnen (lijn 19 naar MMC, lijn 15 naar De Kelen);
» buurtbussen met een ontsluitende functie richting De Kempen.

Het hierboven beschreven lijnennet is het resultaat van de regionale visie 
‘ORION-lľ. Vanuit deze visie en de visie OV-netwerk Brabantstad is de HOV-as 
via de Kempenbaan ook een belangrijke verbindende as. De meeste adressen 
in Veldhoven hebben een halte binnen een redelijke loopafstand. De 
bediening daarvan is vaak twee keer per uur. Het HOV in Veldhoven vormt 
hierop een uitzondering met een frequentie van vier keer per uur.

De meeste lijnen zijn gericht op Eindhoven-centrum. Verbindingen in noord- 
zuidrichting, en daarmee bediening van het Ziekenhuis MMC, zijn de meest 
gemiste voorzieningen.
Op figuur 6.1 is het lijnennet schematisch weergegeven.

Voor de korte termijn zijn de acties gericht op in stand houden van een goede 
doorstroming, zodat een betrouwbare uitvoering van de dienstregeling 
mogelijk is. De gemiddelde reissnelheid voor regulier OV is zodanig dat de 
dienstregeling wordt gehaald (maximaal 1096 afwijking) en dat aansluitingen

worden gegarandeerd. Voor het HOV wordt gestreefd naar minimaal een 
gemiddelde reissnelheid van 24 tot 29 km/uur. De reissnelheid wordt bepaald 
door de afgelegde afstand en de tijd in het voertuig (dus inclusief 
halteringstijden en wachttijden in het verkeer, exclusief wachttijd op de 
halte en voor- en natransport). De streefwaarde is gebaseerd op haltetijden 
van maximaal 20-30 s en een gemiddelde halteafstand van 600 m. 
Uitgangspunt is dat het HOV geen oponthoud ondervindt in het verkeer, snelle 
afhandeling heeft (van in/uitstappers) en zich conformeert aan de maximum 
snelheid.

Openbaar vervoer tot 2010
Het accent ligt op het in stand houden van een goede doorstroming, zodat 
een betrouwbare uitvoering van de dienstregeling mogelijk is.
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6.2 Ambities realiseren vanaf 2010

De ambities (zie bijlage 3, toetsingskader) zijn gebaseerd op een verbeterd 
voorzieningenniveau ten opzichte van het huidige niveau. De kern van deze 
ambities bestaat uit:
» de ontsluiting van Veldhoven-west;
» de bediening van de noord-zuidrelaties;
» de aanwezigheid van OV-verbindingen voor de gebieden die niet door HOV 

ontsloten zijn;
» alle wijken en buurten van Veldhoven zijn vanuit de OV-knoop Eindhoven 

bereikbaar per openbaar vervoer binnen een concurrerende tijd ten 
opzichte van de auto;

» publiekstrekkers, economische centra en werkgelegenheidsconcentraties 
worden bediend door het openbaar vervoer.

De toegenomen grootte van Veldhoven en de veranderende mogelijkheden 
van en voor het openbaar vervoer maken een herbezinning op de functie van 
het OV noodzakelijk. Exploitatie is onlosmakelijk verbonden met 
infrastructuur. De opties voor het behalen van de ambities worden in beeld 
gebracht, waaronder het “ringvervoersysteem” zoals opgenomen in het 
bestuursakkoord 2006-2010. Hierbij wordt een eindhalte/overstappunt van het 
HOV gevoed door een aanvullend systeem van openbaar vervoer dat aansluit 
op het City-centrum, alle wijken (inclusief Veldhoven-west), het Maxima 
Medisch Centrum en de Kempen Campus. Er komen dan geen “HOV-lussen” in 
de woonwijken.
De meest gewenste optie wordt als de ambitie van de gemeente Veldhoven 
ingebracht bij het SRE met als doel om deze voortvárend tot uitvoering te 
brengen. Het SRE is als Kaderwetgebied het bevoegde orgaan voor het 
openbaar vervoer. Op regionaal niveau wordt het gewenste 
voorzieningenniveau vastgesteld en wordt de besteding van de beschikbare 
exploitatiebudgetten vastgesteld. Voor de periode tot en met 2009 ligt dit 
inmiddels vast.

Naast de concrete exploitatie volgens ‘ORION-lľ hebben het SRE en de 
Provincie Noord-Brabant gezamenlijk de visie OV-netwerk Brabantstad

gepubliceerd. Daarin wordt aangegeven hoe het openbaar vervoer zich op 
lange termijn moet ontwikkelen om een groter aandeel in de mobiliteitsmarkt 
te verwerven. Ook in het OV-netwerk Brabantstad komen de twee 
verbindende assen (HOV-as en Kempen-as) voor. Daarnaast wordt ingezet op 
een aantal overstappunten van auto en fiets naar het openbaar vervoer. 
Overstappunten zijn voorzien bij de Kempen-as en in de buurt van het Trade- 
Forum.

Openbaar vervoer vanaf 2010
De gemeente Veldhoven vertaalt haar ambities op het gebied van het 
openbaar vervoer in het meeste gewenste en haalbare systeem. Een af te 
wegen optie is daarbij het ringvervoersysteem. De ambities en de visie op 
het meeste gewenste systeem voor Veldhoven worden ingebracht bij het SRE 
met als doel om deze ambities in de periode vanaf 2010 te realiseren.
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7 AUTOVERKEER (HOOFDWEGENNET)

7.1 Uitgangspunten

De bereikbaarheid van wijken, buurten, bedrijfsterreinen en attractiepunten 
met de auto moet goed zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de belangrijke 
trekkers zoals het City-centrum, de bedrijventerreinen, maar ook voor 
voorzieningen zoals het MMC, het hotel- en congrescentrum Koningshof, de 
Kempen Campus et cetera. Het autoverkeer mag echter geen negatieve 
effecten hebben op de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Uitgangspunt is 
daarom een scheiding in hoofdwegen en verblijfsgebieden, ofwel de 
categorisering van het wegennet volgens het principe ‘Duurzaam Veilig’. 
Kenmerkend voor het hoofdwegennet is dat:
» de doorstroming goed is en daarmee aantrekkelijk is voor het 

autoverkeer;
» er daardoor geen of nauwelijks doorgaand verkeer door de woonwijken 

rijdt;
» het is ingericht op doorstroming en het voorkomen van conflicten tussen 

verkeersdeelnemers.

Kenmerkend voor de verblijfsgebieden is daarentegen dat:
» ze zijn ingericht op verblijven, wonen;
» er minder scheiding is van verkeerssoorten;
» de inrichting uitgaat van een lage snelheid en het gebruik door langzaam 

verkeer;
» de auto te gast is;
» de straten toegankelijk zijn, maar niet uitnodigen tot gebruik als 

doorgaande route door de wijk.

Grote delen van het hoofdwegennet zijn al aanwezig, maar de doorstroming is 
op sommige punten niet gegarandeerd, of dreigt in de toekomst te 
verslechteren (aansluitingen Heerbaan en Kempenbaan op de A2). Er zijn 
delen van het netwerk die op dit moment als verkeersader worden gebruikt,

maar hiervoor niet geschikt zijn. Voorbeelden zijn De Plank, de Nieuwstraat 
in Veldhoven-dorp en de St. Janstraat in Oerle.

Uitgangspunten hoofdwegennet
Er is een strikte scheiding in hoofdwegen en verblijfsgebieden, ofwel de 
categorisering van het wegennet volgens het principe ‘Duurzaam Veilig’.
De inrichting van de verblijfsgebieden en het functioneren van het 
hoofdwegennet is zodanig dat de verkeersveiligheid optimaal is en er geen 
doorgaand verkeer door de verblijfsgebieden voorkomt.

7.2 STRUCTUUR

In figuur 7.1 is de gewenste structuur van het hoofdwegennet (de 
stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen) weergegeven. Voor de 
onderbouwing wordt verwezen naar bijlage 4. Het gewenste hoofdwegennet is 
als volgt opgebouwd:

Een extra aansluiting op de A2
De bestaande aansluiting Velhoven bij de Heerbaan wordt gesplitst en gaat 
specifiek voor Meerhoven en Veldhoven-noord functioneren. Bij de nieuwe 
onderdoorgang Heistraat/Meerenakkerweg komt een aansluiting voor 
Veldhoven-midden en het westelijk deel van Eindhoven (De Hurk). Deze 
splitsing is noodzakelijk om de capaciteitsproblemen op de aansluiting 
Veldhoven na 2010 te voorkomen.

Drie oost-westassen
Er zijn drie oost-westassen te onderkennen: de Meerhovendreef, de Heerbaan 
en de Kempenbaan. Deze drie assen wikkelen de hoofdstromen verkeer af: 
het externe verkeer (verkeer van en naar Veldhoven) en de verplaatsingen 
tussen de wijken en gebieden. De parallelbanen van de A2 tussen de 
aansluiting Veldhoven-zuid en Veldhoven verbinden deze assen aan de 
oostzijde. Een spreiding over drie assen is noodzakelijk: concentratie op twee 
assen zou leiden tot overbelasting.
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Een verbinding aan de westzijde tussen de drie assen
Deze is voornamelijk nodig om het doorgaand verkeer om Oerle en Veldhoven
dorp heen af te wikkelen. De kortsluitende verbinding tussen de beide 
omleidingen vormt een Westelijke ontsluitingsroute. Deze kortsluiting kan ook 
met een aangepast profiel via de bestaande Sondervick worden vormgegeven, 
maar zeker in combinatie met de extra aansluiting op de A67 (zie hierna) 
komt daar de leefbaarheid te veel in het gedrang. Daarom is er een voorkeur 
voor een Westelijke ontsluitingsroute als gebiedsontsluitingsweg.
De Westelijke ontsluitingsroute is een schakel in het stedelijke en regionale 
wegennet en heeft tevens als functie om Veldhoven-west te ontsluiten. 
Veldhoven-west is een verblijfsgebied, waarvan de erftoegangswegen worden 
aangesloten op de Westelijke ontsluitingsroute, maar bijvoorbeeld ook op de 
St. Janstraat en de Sondervick. De exacte aansluitpunten worden mede 
bepaald door de stedenbouwkundige opzet en inrichting van Veldhoven-west.

Extra aansluiting op de A67
Deze is nodig om de aansluiting op de A2 te ontlasten en kan tevens een groot 
aantal regionale verplaatsingen afwikkelen en daarmee andere 
probleempunten in de regio oplossen. De Westelijke ontsluitingsroute gaat 
door deze aansluiting een extra hoeveelheid verkeer verwerken en kan 
daarom beter om het woongebied Veldhoven-west worden aangelegd. Op 
deze manier geeft deze minder overlast in de nieuwe woonbebouwing.
Deze hoofdstructuur wordt aangevuld met wegen die bedoeld zijn om de 
wijken onderling en met de hoofdstructuur te verbinden. Voor Veldhoven
west is de ligging van dergelijke wegen afhankelijk van de stedenbouwkundige 
uitwerking van het plan en de bijbehorende milieueffectrapportage.

Structuur hoofdwegennet
In figuur 7.1 is de gewenste structuur van het hoofdwegennet weergegeven. 
Daarbij is rekening gehouden met de ontwikkeling van Veldhoven-west en het 
verminderen van de verkeersdruk in de bestaande kern. Voordat Veldhoven
west wordt ontwikkeld moet de infrastructuur gereed zijn die nodig is voor 
de ontsluiting en de bereikbaarheid van de te bouwen woningen en 
bedrijvigheid. Nieuwe infrastructuur moet bijdragen aan het verbeteren van 
de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en het verminderen van de 
verkeersdruk en milieuknelpunten.

7.3 Categorisering en vormgeving

De categorisering en vormgeving van het wegennet is een essentieel 
instrument voor het realiseren van een Duurzaam Veilig verkeerssysteem. Er 
wordt onderscheid gemaakt tussen (een hoofdwegennet van) verkeersaders 
enerzijds en de verblijfsgebieden anderzijds. De verkeersaders (de 
hoofdwegen) moeten zo worden ingericht dat ze aantrekkelijk zijn en een 
veilig gebruik ervan logisch wordt. Het accent ligt op doorstromen van het 
verkeer. Verblijfsgebieden zijn aaneengesloten gebieden met wegen en 
straten waar de verblijfsfunctie prevaleert boven de verkeersfunctie. Het 
accent ligt op uitwisseling naar het hoofdwegennet en toegankelijkheid van 
de bestemmingen. Ze worden ingericht als 30-km/u gebied.

In figuur 7.1 is de gewenste indeling van het wegennet in Veldhoven 
weergegeven conform de uitgangspunten van ‘Duurzaam Veilig’, te weten 
stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.

Stroomwegen (SW): bedoeld als hoofdroute voor het autoverkeer en 
uitsluitend ingericht voor autoverkeer, ze hebben een continue doorstroming 
en een hoge snelheid is mogelijk.
Gebiedsontsluitingswegen (GOW), het hoofdwegennet binnen Veldhoven: 
hebben een gebiedsontsluitingsfunctie, het karakter is goed doorstromen op 
wegvakken tussen de kruispunten, uitwisselen op kruispunten, verbindende 
schakel tussen stroomwegen (SW) en erftoegangswegen (ETW). De 
gebiedsontsluitingswegen hebben als doel het garanderen van de 
bereikbaarheid door het bewerkstelligen van een vlotte en veilige 
doorstroming. Dit stelt eisen aan de vormgeving van wegvakken, kruispunten 
en aansluitingen van ondergeschikte wegen. De doorstroming in het stedelijk 
wegennet wordt voornamelijk bepaald door de capaciteit van de kruispunten, 
niet zozeer door de wegvakken. Kruispunten vormgegeven als rotonde hebben 
een grote capaciteit en zijn bijzonder verkeersveilig. Verkeerslichten nemen 
minder ruimte in beslag en zorgen bij zwaarbelaste kruispunten vaak voor een 
betere doorstroming. Bij de vormgeving van de kruispunten speelt behalve 
capaciteit en verkeersveiligheid ook nog een rol of er andere weggebruikers 
moeten kruisen: langzaam verkeer en openbaar vervoer. Bij openbaar vervoer

Verkeerscirculatieplan Veldhoven, februari 2007 26



kan een regeling met verkeerslichten de voorkeur krijgen, omdat daarmee de 
prioriteit voor de bus beter te regelen is. Rotondes zijn, zonder aanvullende 
voorzieningen, voor bussen minder comfortabel.

Erftoegangswegen (ETW): Voor de verblijfsgebieden zijn de belangrijkste 
uitgangspunten dat deze niet aantrekkelijk mogen zijn voor het doorgaand 
verkeer, dat rekening wordt gehouden met het grote aantal conflicten tussen 
verkeersdeelnemers dat daar optreedt en dat daarom de snelheid wordt 
afgestemd op het niveau van het langzame verkeer. In de praktijk betekent 
dit de invoering van een 30 km/uur-zone. Dit is de meest efficiëntste manier 
om de doelstellingen te bereiken.
Verblijfsgebieden kennen in principe slechts één type weg: Erftoegangswegen 
zijn bedoeld om erven toegankelijk te maken, bestemd voor alle 
vervoerwijzen (voetgangers, fietsen, bromfietsen, motorvoertuigen en overige 
voertuigen). Vanwege de vele conflicten hebben de erftoegangswegen een 
lage snelheid. In de verblijfsgebieden kunnen bepaalde straten een 
bijzondere functie hebben: het is een route van openbaar vervoer of voor 
expeditieverkeer of de intensiteiten liggen wat hoger omdat de straat een 
verzamelfunctie binnen het verblijfsgebied heeft en een schakelfunctie 
vervult naar de gebiedsontsluitingswegen. Er is dan sprake van een ETW-plus. 
Per verblijfsgebied zal vastgesteld moeten worden of er aanleiding is om 
wegen van het type ETW-plus te benoemen. Deze wegen kunnen een wat 
afwijkend karakter hebben wat betreft de verharding en beperking van de 
snelheidsremmende maatregelen (in verband met doorstroming en comfort 
openbaar vervoer, trillingen).
Ontwerpuitgangspunten voor de wegen van het type ETW-plus kunnen zijn:
» rode fietsstroken (1,50 m) met rijloper, totale wegbreedte ongeveer 

7,00 m (bestaande vrijliggende fietspaden blijven gehandhaafd);
» middeneilanden of sluisjes (al dan niet verhoogd) bij oversteken;
» bussen halteren eventueel op de rijbaan, waarbij fietsstrook wordt 

onderbroken of waarbij fietsers om bushalte heen geleid worden;
» parkeren in vakken of stroken;
» snelheidsremmers (op busroutes busvriendelijke remmers);
» ontwerp gericht op een maximum snelheid van 30 km/uur.

Potentiële wegen van het type ETW-plus zijn: de Dorpstraat, de 
Provincialeweg, de Peter Zuidlaan, de Hagendorenseweg, de Pastorielaan, de 
Julianastraat, (eventueel delen van) busroutes in de verblijfsgebieden.

Belangrijk zijn de overgangen tussen de verkeersaders en de 
verblijfsgebieden: er moet aan de verkeersdeelnemer duidelijk worden 
gemaakt dat er bij die overgang iets anders van hem/haar wordt verwacht. 
Deze overgangen (de poorten) moeten daarom duidelijk zichtbaar zijn door 
bijvoorbeeld uitritconstructies, verticale elementen en/of markeringen en 
verandering van wegdek en breedte.
Zowel de gebiedsontsluitingswegen (de verkeersaders) als de 
erftoegangswegen (verblijfsgebieden) zijn duidelijk, logisch en éénduidig 
ingericht op hun functie en gebruik. De inrichting dient in één oogopslag aan 
de weggebruiker duidelijk te maken wat precies de functie is, en dient tevens 
een juist gebruik van de weg af te dwingen. Per functie (GOW of ETW) zijn 
verschillende vormgevingen mogelijk, afhankelijk van het gebruik (intensiteit, 
parkeerbehoefte, aansluitingen et cetera). Voor deze vormgevingstypen wordt 
aangesloten bij de richtlijnen uit de ASVV (Aanbevelingen voor 
verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom) van het CROW (Nationaal 
kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte).
De vormgevingscriteria beschrijven de essentiële herkenbaarheidskenmerken, 
zoals:
» al dan niet gescheiden rijbanen;
» asstrepen en middenmarkeringen;
» gescheiden voorzieningen voor langzaam verkeer;
» al dan niet parkeren op de rijbaan of in parkeerhavens.
Voor de kruispunten zijn in het ASVV eveneens voorkeursvormgevingen 
benoemd, afhankelijk van de intensiteiten en/of de aanwezigheid van 
langzaam verkeer en openbaar vervoer.

Categorisering wegennet
In figuur 7.1 is de gewenste structuur van het hoofdwegennet weergegeven 
alsmede de categorisering: de indeling in verkeersaders (stroomwegen en 
gebiedsontsluitingswegen) en de verblijfsgebieden (erftoegangswegen en 
ETW-plus). Inrichting vindt plaats volgens de principes van Duurzaam Veilig.
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7.4 Uitwerkingen zijn nodig per gebied

In de voorgaande hoofdstukken is de algemene beleidslijn geschetst. Per 
gebied is maatwerk nodig om het wegennet naar wens te laten functioneren. 
Maatwerk vraagt om een benadering waarin de belanghebbenden nog worden 
betrokken. In deze paragraaf wordt een eerste indicatie gegeven van de 
mogelijke uitwerkingen.

Leefbaarheid rondom de Provincialeweg
Rondom de Provincialeweg treden leefbaarheidsproblemen op ten gevolge van 
de grote hoeveelheid verkeer. Dit verkeer zou ook gebruik kunnen maken van 
de Kempenbaan. Dit gebeurt echter niet omdat de Provincialeweg een kortere 
route is en een verkeerslicht minder heeft. Voor de Provincialeweg wordt 
gestreefd naar: verbeteren van de leefbaarheid, verminderen van de 
verkeersdruk en het opheffen van de verstoring van de aansluiting van de 
Provincialeweg op de Kempenbaan. Voor de wijze waarop dit het beste plaats 
kan vinden, zal een nadere analyse en afweging nodig zijn.

Leefbaarheid en bereikbaarheid in Zeelst
De problemen in Zeelst hebben (hoewel niet minder ernstig) een andere 
oorzaak dan in Oerle en Veldhoven-dorp. Omdat dit een relatief groot 
verblijfsgebied is, worden straten zoals de Kruisstraat zwaar belast. Dit zorgt 
voor leefbaarheidsproblemen. Alleen het herverdelen van verkeer over andere 
wegen in de wijk zal tot een herverdeling van de overlast leiden. Daarvoor is 
het nodig de Peter Zuidlaan, als weg van het type ETW-plus, te verbinden met 
de Julianastraat. Het bestemmingsverkeer kan zich dan evenwichtiger 
verdelen over de Kruisstraat, de Vijverstraat, de Broekweg en de 
Blaarthemseweg. Voorwaarde is dat de route Hagendorenseweg-Julianastraat- 
Peter Zuidlaan niet het karakter van een gebiedsontsluitingsweg krijgt, zodat 
er geen sluipverkeer, dat de route Heerbaan-Heistraat-Meerenakkerweg wil 
mijden, wordt aangetrokken. De route dient te blijven voldoen aan de eisen 
die gesteld worden aan wegen in de verblijfsgebieden.

In Zeelst zelf zijn extra maatregelen noodzakelijk om het verkeer te 
herverdelen over de verschillende aansluitingen. Zonder deze maatregelen zal 
het extra verkeer, dat sterk is gericht op de aansluiting Meerenakkerweg en 
Eindhoven, toch hoofdzakelijk via de Kruisstraat rijden. De aanpak bestaat uit

het ondergeschikt vormgeven van de aansluiting van de Kruisstraat op de 
Peter Zuidlaan: de Peter Zuidlaan is de voorrangsweg en sluit met een bocht 
aan op de Meerenakkerweg. In de bocht sluit de Kruisstraat met een 
inritconstructie aan op de Peter Zuidlaan.

Leefbaarheid Veldhoven-dorp
De hoofdwegenstructuur bevat een omleiding om Veldhoven-dorp als oplossing 
voor de leefbaarheidsproblemen op de Nieuwstraat en De Plank. Bij het 
onderzoek naar de hoofdwegenstructuur is gebleken dat de omleiding zelf 
onvoldoende aantrekkelijk is om al het verkeer uit Veldhoven-dorp te weren. 
De rechtstreekse route van Sondervick via de Kromstraat naar De Plank en van 
Knegselseweg naar Nieuwstraat (en Kempenbaan) zijn korter en ook nog 
sneller dan de nieuwe routes om Veldhoven-dorp heen.

Omdat er echter een alternatief wordt geboden in de vorm van een 
Westselijke ontsluitingsroute, kunnen de bestaande routes onaantrekkelijk 
worden gemaakt voor het doorgaande verkeer. Het is hierbij zaak de 
bereikbaarheid van Veldhoven-dorp zelf in stand te houden. Met name het 
winkelcentrum heeft deze bereikbaarheid nodig. De volgende mogelijkheden 
zijn daarvoor beschikbaar:
» Snelheidsremmers toepassen zoals dit past binnen de principes van de 

verblijfsgebieden en/of
» De verkeerscirculatie zodanig aanpassen dat het gebied niet aantrekkelijk 

is voor doorgaand verkeer.
Uit de modelstudie blijkt dat doorgaand verkeer door de juiste maatregelen in 
Veldhoven-dorp goed is te weren. Een verdere uitwerking is nodig om tot de 
beste keuze van het maatregelenpakket te komen.

Verblijfsgebieden en het openbaar vervoer
De verblijfsgebieden worden zo ingericht dat de snelheid van het autoverkeer 
wordt geremd en op een niveau komt dat er geen gevaar meer ontstaat voor 
kruisend langzaam verkeer. Het openbaar vervoer moet zich daarmee ook aan 
deze langzame snelheid houden. Dikwijls werken snelheidsremmers extra 
remmend op de snelheid van de bus. Voor specifieke routes door 
verblijfsgebieden is daarom aangepast maatwerk noodzakelijk. Het volgende 
stappenschema wordt dan doorlopen:
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1. Onderzoek of een route niet zonder verlies aan bereikbaarheid om het 
verblijfsgebied heen gelegd kan worden.

2. Een zodanige route kiezen dat zo weinig mogelijk snelheidsremmers 
noodzakelijk zijn.

3. Zoeken naar en combinatie van snelheidsremmers en haltevoorzieningen, 
of snelheidsremmers.

4. Busvriendelijke drempels toepassen.

Uitwerkingen per gebied
De gewenste structuur van het hoofdwegennet maakt het mogelijk om 
doorgaand autoverkeer uit de verblijfsgebieden te weren. Zonder 
aanvullende maatregelen zal echter een aantal routes door de 
verblijfsgebieden de kortste en snelste route blijven. Daarom is het nodig om 
in de verblijfsgebieden aanvullende verkeersremmende maatregelen te 
nemen om doorgaand verkeer te weren. Dit heeft een positief effect op de 
verkeersveiligheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de 
verblijfsgebieden zelf.

7.5 KRUISPUNTEN MEESTAL MAATGEVEND VOOR DE CAPACITEIT

De gewenste hoofdwegenstructuur vraagt om de aanleg en uitbreiding van 
een aantal wegvakken. Echter, ook de kruispunten worden anders belast. Nu 
al zijn sommige van de bestaande kruispunten zwaar belast. Voor de 
kruispunten op de hoofdwegenstructuur is beoordeeld of aanpassingen op 
termijn noodzakelijk zijn. De kruispunten op de drie oost-westassen 
(Meerhovendreef, Heerbaan en Kempenbaan) zijn onderzocht.
Diverse kruispunten zijn uitgevoerd in de vorm van een rotonde. De belasting 
van een rotonde is gedefinieerd als de som van de toeleidende 
verkeersstromen. Een indicatie voor de capaciteit van een rotonde (1 strook 
per richting) is ongeveer 2.500 mvt/etmaal (som van alle toevoerrichtingen). 
Echter de werkelijke capaciteit verschilt per rotonde. Deze wordt namelijk 
mede bepaald door de verdeling van de verschillende verkeersstromen. Indien 
de som van twee conflicterende verkeersstromen de waarde van 1.200 - 1.300 
mvt/uur overschrijdt, wordt een omslagpunt bereikt en nemen de 
wachttijden toe.

Aansluiting Heerbaan/Noord Brabantlaan - A2
Door de aanleg van de ontvlechtingsvariant zal de verkeersafwikkeling sterk 
verbeteren. De verkeersstructuur uit dit VCP zal bijdragen aan een betere 
herverdeling van het verkeer over de aansluitingen Meerenakkerweg en 
Meerhovendreef. Er wordt dan ook geen overbelasting verwacht.

Rotonde Meerhovendreef - Traverse
De belasting loopt zonder ingrijpen op tot circa 2.100 mvt/uur in de spits 
(inclusief het effect van de ontvlechtingsvariant). De VCP-voorkeursvariant 
met de Westelijke ontsluitingsroute zorgt voor een daling tot 2.000 mvt/uur. 
Op termijn is capaciteitsvergroting mogelijk noodzakelijk. Door de aansluiting 
op de A67 neemt de belasting op dit kruispunt verder af.

Rotonde Meerhovendreef - Hertgang
Ook op dit kruispunt treedt eveneens een groei op tot circa 2.100 mvt/uur in 
de spits. Door de toevoeging van de Westelijke ontsluitingsroute zakt de 
intensiteit licht tot 2.000 mvt/uur. Er vindt wel een herverdeling plaats van
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het verkeer over de Westelijke ontsluitingsroute en de Meerhovendreef. Door 
een aansluiting op de A67, zal ook hier weer een beperkte afname optreden 
van de belasting.

Rotonde Heerbaan - Heistraat - Meerenakkerweg (grondgebied Eindhoven)
De belasting stijgt zonder ingrijpen van 2.900 mvt/uur in de spits naar 4.300 
mvt/uur. In de variant met de Westelijke ontsluitingsroute neemt deze weer 
af tot 3.900 mvt/uur en na de aansluiting op de A67 tot 3.700 mvt/uur. 
Omdat de belastingen van de verschillende richtingen op de rotonde totaal 
wijzigen (na komst van de gesplitste aansluitingen) is een nadere 
gedetailleerde analyse noodzakelijk.

Heerbaan- Smelen - Heemweg
De belasting stijgt van 2.100 mvt/uur in het jaar 2000 (model) tot 2.700 
mvt/uur indien het hoofdwegennet niet aangepast zou worden. Door de 
aanleg van de Westelijke ontsluitingsroute neemt de belasting af tot 2.500 
mvt/uur. De aansluiting van de Westelijke ontsluitingsroute op de A67 heeft 
een verdere verlaging tot gevolg tot 2.300 mvt/uur. Grote Ingrepen lijken niet 
noodzakelijk.

Heerbaan - Sterren laan - De Dom
De huidige belasting is 1.900 mvt/uur. Zonder ingrijpen stijgt de belasting tot 
2.700 mvt/uur. Door de aanleg van de Westelijke ontsluitingsroute daalt deze 
tot 2.600 mvt/uur. Bij een aansluiting op de A67 treedt een verdere daling op 
tot 2.400 mvt/uur. Dit kan mogelijk aanleiding zijn voor kleine aanpassingen.

Heerbaan- Sondervick - St. Janstraat
Door de wijziging van de verkeersstructuur wijzigen de verkeersstromen op 
deze rotonde. De belasting is momenteel ongeveer 1.000 mvt/uur in de spits. 
Zonder ingrijpen (maar met de ontwikkeling van Veld hoven-west) wordt dit 
2.100 mvt/uur. Binnen het voorgestelde hoofdwegennet neemt de belasting 
af tot 1.400 mvt/uur. Dit verkeersaanbod kan worden verwerkt.

Aansluiting Kempenbaan - A2
De aansluiting is nu (2005) al zwaar belast. Deze overbelasting neemt toe met 
3096 als de extra aansluiting op de A67 niet wordt gerealiseerd. Dan is in het 
model zelfs de route via de Meerenakkerweg/Heerbaan een aantrekkelijk 
alternatief. Door een extra aansluiting zal het belastingsniveau weer ongeveer 
op het niveau van het uitgangsjaar 2000 uitkomen: vol in de spits, daarbuiten 
een goede doorstroming.

Aansluiting Provincialeweg - Kempenbaan
Door verkeersrem mende maatregelen op de Provincialeweg zal de 
overbelasting op dit punt afnemen en zal deze kruising op zich geen 
problemen meer veroorzaken. Zonder een extra aansluiting op de A67 zal de 
wachtrij voor de aansluiting op de A2 tot voorbij de aansluiting 
Provincialeweg komen.

Kruispunt Kempenbaan - De Run 4500 - De Run 5300
In 2005 zijn er al afwikkelingsproblemen waargenomen die ertoe leiden dat 
het verkeer sluiproutes gaat zoeken. Door de toename van het verkeer zal dit 
alleen maar verergeren en zal de belasting van 3.600 naar 3.900 mvt/uur in 
2020 stijgen. In dit VCP zijn verkeersremmende maatregelen op de 
Provincialeweg voorgesteld. Daardoor worden verkeersstromen meer afgeleid 
naar de Kempenbaan. Daardoor wordt dit kruispunt extra belast. Met een 
nieuwe Westelijke ontsluitingsroute zal de belasting hier niet of nauwelijks 
afnemen, maar met een nieuwe aansluiting Kempenbaan - A67 zal de 
belasting afnemen tot onder de 4.000 mvt/uur. De prognoseberekeningen 
hebben hier een grotere onzekerheid dan bij de Heerbaan, vanwege de 
overbelasting van het wegennet aan de zuidkant. Bij de aanleg van een goede 
regionale route vanuit het zuiden naar de A2 (de ‘N69’) zal de toestroom 
vanuit Waalre wijzigen. Er is onderzoek noodzakelijk naar de aanpassing van 
de capaciteit van het kruispunt. Deze is extra noodzakelijk omdat dit 
kruispunt eveneens een ‘black spot’ is.

Rotonde Kempenbaan - De Run 5600 - De Run 6800
Zonder aanpassing van de hoofdwegenstructuur neemt de belasting op deze 
rotonde toe van circa 1.800 naar 1.900 mvt/uur. De aansluiting van de 
Westelijke ontsluitingsroute op de A67 veroorzaakt een daling, maar de 
verkeersmaatrgelen in Veldhoven-dorp compenseren dit. De belasting wordt
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dan circa 1.800 mvt/uur. Omdat het beschikbaar komen van een Westelijke 
ontsluitingsroute nog wel enige tijd kan duren is een studie naar de mogelijke 
(tijdelijke) aanpassing noodzakelijk.

Rotonde Kempenbaan - De Plank
Deze rotonde heeft een belasting van 1.500 mvt/uur. Zonder aanpassing van 
de hoofdwegenstructuur stijgt dit naar 1.900 mvt/uur. Ten gevolge van het 
realiseren van de aansluiting A67 van de Westelijke ontsluitingsroute en de 
maatregelen in Veld hoven-dorp zal de belasting veranderen van richting, 
maar niet afnemen. Nader onderzoek naar het handhaven of aanpassen van 
de rotonde is noodzakelijk.

Kruispunten bepalend voor de capaciteit
In een stedelijke omgeving zijn de gelijkvloerse kruispunten bepalend voor de 
capaciteit en de doorstroming. De omvang van het autoverkeer zal in de 
gemeente Veldhoven verder toenemen. Daardoor is het noodzakelijk om de 
inrichting en vormgeving van diverse kruispunten aan te passen, gericht op 
capaciteitsvergroting, verbetering van verkeersveiligheid en het afwikkelen 
van gewijzigde verkeersstromen.

7.6 Nood-EN HULPDIENSTEN

Er zijn twee brandweerkazernes in Veldhoven. De eerste post van de 
brandweer bevindt zich aan De Run 5610. De tweede is ondergebracht in het 
Politiebureau aan de Heemweg. Er zijn twee posten, omdat de brandweer in 
het geval van een alarmering moet voldoen aan de zogenaamde opkomsttijd. 
Dat is de tijd waarbinnen een eenheid, vanaf het moment van melding, moet 
arriveren op de locatie van het incident.

De opkomsttijden zijn object- en locatieafhankelijk. Voor een 
verzorgingstehuis geldt bijvoorbeeld een kortere opkomsttijd dan voor een 
kantoorgebouw. Dat houdt in dat de opkomsttijd per melding verschillend is. 
Gemiddeld ligt de opkomsttijd rond de acht minuten. In specifieke gevallen

kan de opkomsttijd bijvoorbeeld zes minuten zijn. Omdat de meldkamer een 
minuut nodig heeft om het korps te alarmeren en een brandweervoertuig zo’n 
drie minuten daarna de kazerne verlaat, bedraagt de maximale rijtijd in het 
gunstigste geval vier minuten. Dit kan afhankelijk van het betrokken object 
en de uitruktijd echter ook korter zijn. Bij spoedeisende meldingen mag 
gebruik gemaakt worden van busbanen en mogen verkeerslichten genegeerd 
worden, mits het overige verkeer niet in gevaar wordt gebracht. Door de 
nieuwe ontsluitingsstructuur aan de westzijde zal de aanrijtijd naar Oerle, 
Habraken en Veldhoven-west afnemen. Er zal bovendien makkelijker vanuit 
beide kazernes kunnen worden aangereden.

Doorstroming nood- en hulpdiensten
De voorgestelde hoofdwegenstructuur draagt bij aan het verkleinen van de 
aanrijtijden van de nood- en hulpdiensten, waardoor de aanrijtijden kunnen 
blijven voldoen aan de eisen die wettelijk zijn vastgelegd.

7.7 Ambities voor 2020 vragen grote investeringen

De ambitie is om de bestaande en toekomstige autoverplaatsingen zo veilig, 
direct en betrouwbaar mogelijk af te wikkelen. De realisatie van een 
duurzaam veilige verkeersstructuur en de daarbij behorende vormgeving van 
het wegennet is daarbij uitgangspunt. De leefbaarheids- en 
doorstromingsproblemen in Veldhoven kunnen worden opgelost door 
uitbreiding van het hoofdwegennet. Realisatie van de benodigde omleidingen 
lijkt in combinatie met de woningbouw in Veldhoven-west realistisch. Zelfs 
met een gedeeltelijke realisatie kan een bevredigende situatie worden 
gerealiseerd.

Een extra aansluiting op de A67 is nodig om de bereikbaarheidsproblemen op 
de aansluiting Kempenbaan-A2 op te lossen. Deze nieuwe infrastructuur legt 
samen met de noodzakelijke aanpak van een aantal kruispunten een fors 
beslag op de financiële middelen. De aansluiting op de A67 is echter een
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kostbare maar ook regionale zaak. De aansluiting is ook van belang voor het 
regionale verkeer. Het belang van de gemeente Veldhoven is echter ook 
aanwezig. Als de aansluiting niet wordt gerealiseerd, kunnen de ambities in 
het zuidelijke deel van Veldhoven niet volledig worden gerealiseerd.
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8 PARKEREN EN STALLEN

8.1 Sturend parkeerbeleid?

Het autogebruik in Veldhoven groeit. Dit kan, naast een afname van de 
bereikbaarheid, ook negatieve consequenties hebben voor het leefmilieu. Het 
is dan ook wenselijk om niet noodzakelijke verplaatsingen per auto te 
voorkomen. Eén van de instrumenten daarvoor zou een restrictief 
parkeerbeleid kunnen zijn. Daardoor worden andere vervoerwijzen (fiets, 
lopen, OV) relatief aantrekkelijker. Samen met het verbeteren van de 
kwaliteit van openbaar vervoer en fietsnetwerk ontstaat er dan een mix van 
‘honing’ (verbeteren kwaliteit) en ‘azijn’ (restrictief en sturend 
parkeerbeleid).

In Veldhoven is er (nog) geen aanleiding voor een restrictief parkeerbeleid:
» de noodzaak ontbreekt om -bijvoorbeeld vanuit ruimtegebrek- te kiezen 

voor beperking van het aanbod van parkeervoorzieningen;
» de alternatieve vervoerwijzen zijn niet of nauwelijks te verbeteren;
» het City-centrum van Veldhoven heeft als onderscheidende kwaliteit juist 

de goede autobereikbaarheid nodig om te kunnen concurreren met 
Eindhoven-centrum, maar ook met andere centra;

In het City-centrum is er al wel reeds een restrictief sturend parkeerbeleid 
gerealiseerd in de vorm van betaald parkeren.

Er zijn mogelijkheden om in de toekomst de vraag te beperken naar parkeren 
in de openbare ruimte. Het is een geaccepteerde praktijk om bij 
nieuwbouwplannen te eisen dat de parkeervraag wordt opgelost binnen het 
eigen bouwplan.

Sturend parkeerbeleid
Nieuwe voorzieningen dienen te voorzien in hun eigen parkeerbehoefte tenzij 
uitwisselbaarheid van parkeervoorzieningen mogelijk is en tot ruimtelijke 
besparingen kan leiden.

8.2 ClTY-CENTRUM

Veldhoven kent sinds 2000 betaald parkeren in het centrum, gecombineerd 
met vergunningparkeren in de ‘schil’. In de parkeerverordening is vastgelegd 
dat de prijs van het parkeren beperkt stijgt tot 2020. Bewoners en werkenden 
kunnen een vergunning krijgen tegen geringe kosten. Voor bezoek van 
bewoners is er een bezoekersregeling (bezoekerskaarten) van kracht. De 
regeling blijkt momenteel naar tevredenheid te functioneren. Er is geen 
tekort aan parkeerplaatsen en tegelijk is de opbrengst van de parkeergelden 
voldoende om de kosten van het administratie- en controle-apparaat te 
dekken.

Winkeliers en instanties hebben de mogelijkheid de parkeerkosten van hun 
klanten te vergoeden als onderdeel van hun serviceconcept.

In de toekomst moet rekening worden gehouden met een groei van de vraag 
naar het bezoekersparkeren: Veld hoven-noord en Veldhoven-west zullen een 
stijging van circa 1096 veroorzaken. Deze 1096 lijkt met het huidige systeem en 
de huidige capaciteit (1.500 betaalde parkeerplaatsen) opgevangen te kunnen 
worden. Een verdere toename kan ontstaan als de aantrekkelijkheid van de 
centrumvoorzieningen en winkels toeneemt. In dat geval kunnen meer 
bezoekers worden aangetrokken. Een nieuwe afweging is dan nodig.
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City-centrum
Het parkeerregime in het City-centrum (betaald parkeren (en de schil daar 
omheen (vergunningparkeren), wordt gecontinueerd. Uitbreiding van de 
parkeercapaciteit in het City-centrum is voorlopig niet nodig. 
Tarieţontwikkeling vindt plaats, zoals in de Parkeerverordening (2000) is 
geformuleerd.

8.3 Woongebieden, bedrijventerreinen en winkelcentra

De parkeerdruk kan in de woongebieden en bedrijventerreinen toenemen als 
gevolg van de stedelijke uitbreidingen en het toenemende autobezit en 
autogebruik.
In en rondom het City-centrum is parkeerregulering ingevoerd met het doel 
de parkeerplaatsen primair beschikbaar te houden voor de bewoners en 
winkelbezoekers. Deze doelstelling wordt ook bereikt. Er kunnen echter 
verdrijvingseffecten ontstaan doordat autogebruikers de gratis 
parkeerplaatsen in de omgeving opzoeken. Een hoge parkeerdruk kan ook 
ontstaan doordat bij publiekstrekkers en winkelcentra (incidenteel) 
onvoldoende parkeerruimte beschikbaar is. Parkeerdruk en -overlast worden 
door iedereen anders ervaren, afhankelijk van het belang (winkelier, 
ondernemer of bewoner) of de frequentie waarin deze optreden.

Om de problematiek beter te beoordelen en prioriteiten te kunnen stellen, is 
onderzoek nodig naar de parkeerbezetting in de gebieden die grenzen aan het 
bestaande reguleringsgebied, de publiekstrekkers, de winkelcentra en de 
werkgelegenheidsgebieden. Dit geldt tevens voor de gebieden waarvan 
klachten bekend zijn. Indien de parkeerbezetting een grenswaarde 
overschrijdt worden aanvullende maatregelen overwogen, zoals uitbreiding of 
invoering van parkeerregulering, aanbieden van alternatieven of zoeken naar 
uitbreiding van de parkeercapaciteit.

Ui tbr e id in g pa rkeerreguler in g
Uitbreiding van parkeerregulering wordt overwogen indien de parkeerdruk 
daar aanleiding toe geeft. Daartoe wordt dan de parkeerbezetting in beeld 
gebracht rondom het bestaande reguleringsgebied, de publiekstrekkers, de 
winkelcentra en de werkgelegenheidsgebieden. In de gebieden rondom het 
City-centrum zijn de parkeervoorzieningen primair voor de bewoners 
bestemd.

8.4 Handhaving

Handhaving is cruciaal voor de uitvoering van een succesvol parkeerbeleid. De 
opbrengsten van naheffingen in het fiscale gebied vloeien terug naar 
gemeenten. De opbrengsten van foutparkeren (Wet Mulder) gaan naar het 
Rijk. Na het aannemen van een wetsvoorstel over de bestuurlijke boete 
(mogelijk in 2007) kunnen de opbrengsten van foutparkeren ook terugvloeien 
naar de gemeente. Dit maakt het mogelijk om de gehele handhaving 
consistenter uit te voeren. Het aannemen van het wetsvoorstel over de 
bestuurlijke boete kan aanleiding zijn om een integraal 
handhavingsprogramma op te stellen en de handhaving te intensiveren. 
Uitgangspunt daarbij is dat de kosten de opbrengsten niet overstijgen.
Een speciaal aandachtspunt is het vrachtwagenparkeren. Als gevolg van de 
reconstructie van de Randweg Eindhoven komt het huidige 
vrachtwagenparkeren aan De Run 4200/Ulenpas te vervallen. Indien dit gaat 
leiden tot overlast voor de woonomgeving kan het nodig zijn om de APV aan 
te passen en te handhaven. Daarnaast is het gewenst om te onderzoeken of er 
een vervangende locatie moet worden aangewezen.

Handhaving
Bij invoering van de bestuurlijke boete wordt beoordeeld of de 
parkeerhandhaving kan worden uitgebreid (ook buiten de 
reguleringsgebieden) zonder toename van de kosten.
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9 VERKEERSVEILIGHEID

9.1 Duurzaam Veilig

Een belangrijke doelstelling is het verbeteren van de verkeersveiligheid. 
Hoofdonderdeel van het beleid is de strategie Duurzaam Veilig. Duurzaam 
Veilig gaat uit van het maken van een zodanige verkeersstructuur dat deze 
impliciet veilig wordt gebruikt en daarnaast een minimum aan beheer en 
handhaving vraagt (de duurzaamheid). Duurzaam Veilig richt zich daarbij niet 
alleen op infrastructuur, maar ook op ruimtelijke ordening, educatie en 
voorlichting. De voorstellen in dit VCP bieden de mogelijkheid voor een 
duurzaam veilige structuur. Toch zal daarmee het aantal ongevallen niet tot 
nul dalen, verkeer is en blijft mensenwerk. Een blijvende inspanning op de 
mensgerichte kant blijft noodzakelijk om de ambitie te kunnen waarmaken.

Duurzaam Veilig begint met een ruimtelijke ordeningsbeleid dat gericht is op 
het creëren van een verkeersveilige omgeving. Veldhoven heeft voor het 
overgrote deel een jonge bebouwingsstructuur, die al duurzaam veilig is 
ontworpen: verkeersaders en ontsluitingen lopen buiten de woonwijken, er 
zijn directe fiets- en loopverbindingen en voorzieningen zijn optimaal 
aangelegd voor gebruik door langzaam verkeer. In de oudere bebouwingsdelen 
(Zeelst, Oerle, Veldhoven-dorp) is deze structuur minder aanwezig en zijn 
extra verkeersmaatregelen noodzakelijk.

In de hoofdstukken 5 en 7 is beschreven hoe het fietsnet en het wegennet 
worden opgebouwd en vormgegeven. Daarbij is uitgegaan van een duurzaam 
veilige verkeersstructuur en vormgeving:
» een duidelijk onderscheid tussen verkeersaders en verblijfsgebieden;
» een bijbehorende vormgeving van hoofdwegen en verblijfsgebieden;
» een duidelijk en veilig vormgegeven fietsnetwerk met veilige 

kruispunten.

De voorgestelde verkeersstructuur zal een afname van de 
verkeersintensiteiten tot gevolg hebben in Oerle (Kerkstraat, St. Janstraat), 
via de Sondervick, in Veldhoven-dorp (Provincialeweg, Kromstraat, 
Nieuwstraat, De Plank) en in Zeelst (Kruisstraat). Bij het opzetten van de 
nieuwe verkeersstructuur is gestreefd naar deze afname omdat dit de 
verkeersveiligheid en leefbaarheid ten goede zal komen.

De juiste categorisering van wegen en de bijbehorende vormgeving 
completeert de duurzaam veilige infrastructuur. In een aantal 
verblijfsgebieden zijn nog maatregelen nodig om te voldoen aan de 
uitgangspunten voor 30 km-gebieden. Op de verkeersaders is de laatste járen 
een aantal gevaarlijke punten aangepakt: Heerbaan-Sterrenlaan en 
Sterrenlaan-Ambachtslaan zijn recent omgebouwd tot een rotonde.
Een aantal kruispunten en wegvakken kent een relatief hoog aantal 
ongevallen. Dit zijn de zogenaamde ‘black spots’. Voor de aanpak van ‘black 
spots’ wordt door het SRE voorzien in een bijdrageregeling. De blackspots zijn 
de kruising Sterrenlaan-Nijverheidslaan-de Beemd en de kruising 
Kempenbaan-De Run 4500-De Run 5300. De Sterrenlaan en B.v. Hoofflaan 
staan bekend als gevaarlijke wegen, waar veel ongevallen plaats vinden. Op 
de wegvakken en kruispunten afzonderlijk zijn er echter minder dan twee 
slachtoffers per jaar.

In Veldhoven moet de aanpak van de verkeersveiligheid leiden tot een 
reductie van het aantal letselslachtoffers. De landelijke taakstelling (-3596 tot 
2020) is richtinggevend. In 2002 had Veldhoven 2 dodelijke 
verkeersslachtoffers en 25 ziekenhuisgewonden.
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Duurzaam Veilig
De nieuwe hoofdwegenstructuur biedt de basis voor een Duurzaam Veilig 
verkeerssysteem. De verkeersstructuur is impliciet veilig: ongevallen worden 
voorkomen en de ernst van de ongevallen wordt minder.
Bij het ontwerp van nieuwe voorzieningen en het oplossen van knelpunten 
worden de principes van Duurzaam Veilig toegepast. Dit geldt ook voor de 
wegen waarvan de verkeersfunctie verandert zoals in Oerle, Veldhoven-dorp 
en Zeelst. Black spots worden met prioriteit aangepakt.
Het aantal dodelijke en gewonde verkeersslachtoffers binnen Veldhoven 
dient in 2020 tenminste met respectievelijk 40X en 30X te zijn afgenomen 
ten opzichte van de cijfers van 2002.

9.2 Educatie en handhaving

Een duurzaam veilig verkeerssysteem is de basis. Vervolgens wordt de 
verkeersveiligheid mede bepaald door het menselijk gedrag. Het menselijk 
gedrag is positief te beïnvloeden door:
» voorlichting en educatie;
» permanente educatie;
» handhaving op specifieke locaties en doelgroepen.

Voorlichting en educatie
Aanvullend op de inrichting van een verkeersveilige infrastructuur is aandacht 
nodig voor gedrag, voorlichting en educatie. Naast de lokale initiatieven en 
acties wordt ook hiervoor in regionaal verband ondersteuning geboden. De 
acties richten zich op infrastructuur, voorlichting en handhaving op een 
aspect van de verkeersonveiligheid. Voorbeelden hiervan zijn de 
verkeerseducatie op het voorgezet onderwijs, maar ook 
schoolomgevingsprojecten en de actie controle fietsverlichting.

Permanente educatie
In regionaal verband worden programma’s opgesteld waarbij voor elke 
leeftijdsgroep en gebruikersgroep specifiek aandacht wordt besteed aan hun

verkeersomgeving. Bij deze regionale initiatieven wordt aangesloten. 
Voorbeelden zijn:
» basisonderwijs: wij gaan weer naar school, schoolroutes,

verkeersonderwijs, verkeersexamen;
» middelbaar onderwijs: ‘Effe Chillen’ (scooters), fietsverlichtingsacties, 

schoolroutes;
» jonge automobilisten: alcohol/uitgaan, voertuigbeheersing, snelheid;
» oudere automobilisten: BROEM-curssus.

Handhaving
Het afdwingen van het gewenste gedrag is niet te vermijden. Infrastructuur, 
voorlichting en educatie vormen de solide basis voor verkeersveiligheid en 
verkeersveilig gedrag. Echter handhaving blijft nodig. Het is van belang om de 
handhaving selectief in te zetten vanwege de beperkte capaciteit. De 
gemeente Veldhoven zal op basis van de geregistreerde onveiligheid, klachten 
en wensen zorgdragen voor de inbreng in een afgewogen 
handhavingsprogramma. Zodra de bestuurlijke boete zijn intrede doet, wordt 
beoordeeld of het aantal initiatieven uitgebreid kan worden.

Zowel bij de aanpak van de infrastructuur als de educatie en handhaving 
bepaalt het belang van de zwakke verkeersdeelnemers (scholieren, fietsers, 
ouderen) in hoge mate de prioriteit in de te nemen maatregelen.

Educatie en handhaving
Het bestaande beleid en de inspanningen op het gebied van voorlichting, 
educatie en handhaving worden voortgezet.
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10 LEEFBAARHEID EN MILIEU

10.1 Geluid en lucht

Leefbaarheidsproblemen en milieuknelpunten zijn voor een gedeelte een 
direct gevolg van een toename van de mobiliteit en het (auto)verkeer. Echte 
mogelijkheden voor sturend mobiliteitsmanagement ontstaan als er een 
zichtbare noodzaak is om autoverkeer te beperken (bijvoorbeeld 
parkeeroverlast en congestie). In Veldhoven zijn deze condities (nog) niet 
aanwezig. Er wordt dan ook niet uitgegaan van dwingende vraagbeperking, 
maar juist van het stimuleren en verbeteren van de alternatieven: langzaam 
verkeer, openbaar vervoer en de combinaties in de vorm van ketenmobiliteit. 
Verder kan door slim sturen van verkeer (omleidingen) een groot deel van de 
lokale problemen worden opgelost. Veldhoven heeft te maken met hoge 
achtergrondconcentraties Fijn Stof, zo hoog dat ook in 2010 en 2015 mogelijk 
nog normen worden overschreden. In regionaal en nationaal verband wordt 
hier een oplossing voor gezocht, maar ook zijn daarbij aanvullende 
maatregelen in Veldhoven (routes, vraagbeperking) noodzakelijk om de 
ambitie te halen. Het is daarvoor nodig om een totaal luchtkwaliteitsplan op 
te stellen, waarin tevens allerlei operationele (verkeers)maatregelen zijn 
opgenomen.

De Nederlandse wet- en regelgeving kent normen voor:
» Geluidbelasting als gevolg van het verkeer. De geluidbelasting op de 

gevel mag in een nieuwe situatie niet meer dan 55 dB(A) zijn en mag in 
bestaande situaties maximaal 65 dB(A) bedragen.

» N02-concentraties: het jaargemiddelde mag niet meer dan 40 
microgram/m3 zijn, en een uurgemiddelde van 200 microgram/m3 mag 
maximaal 18 keren per jaar worden overschreden.

» Fijn stofconcentraties: het jaargemiddelde mag niet meer dan 40 
microgram/m3 zijn en de daggemiddelde van 50 microgram/m3 mag niet 
meer dan 35 maal worden overschreden.

Geluid
De geluidbelasting door met name de A2 is behoorlijk hoog. Echter, door de 
komst en plaatsing van geluidschermen na de aanleg van de parallelbanen is 
er achter de geluidschermen sprake van acceptabele niveau’s.
Te hoge geluidbelastingen (hoger dan 55 dB(A) komen voor in Oerle (St. 
Janstraat/Kerkstraat), langs de Provincialeweg en de Burg. Van Hoofflaan.
Er zijn geluidproblemen op de reeds zwaarbelaste hoofdwegenstructuur. 
Zonder aanvullende maatregelen gaat de intensiteit op de Heerbaan in de 
toekomstige situatie nog toenemen. De voorgestelde hoofdwegenstructuur 
voorkomt dit echter en heeft daarmee een gunstige uitwerking op het geluid 
alsmede bijvoorbeeld de toepassing van geluidarm asfalt.

De hoofdstructuur is toegerust op het verwerken van verkeer. Door de 
concentratie van verkeer zal de toename van de geluidbelasting procentueel 
gezien minder zijn (de dB is een logaritmische eenheid en is recht evenredig 
met procentuele toe-Zafnames van de verkeersintensiteit). Een vermindering 
van 2.000 mvt/etmaal ten opzichte van 4.000 mvt/etmaal betekent een 
vermindering van 5096 ofwel 3 dB(A). Een toename van 2.000 mvt/etmaal bij 
een reeds bestaande intensiteit van 20.000 betekent een toename van 1096 en 
een stijging van 0,5 dB(a). Samenvattend: het bundelen van het verkeer 
veroorzaakt een toename van de geluidbelasting die geringer is dan de 
afname op de minder belaste wegen. Op de wegen waar het verkeer 
geconcentreerd wordt, kunnen gericht geluidwerende voorzieningen de 
geluidbelasting voor de directe omgeving verminderen. De maatregelen zoals 
die in de voorgaande hoofdstukken zijn beschreven, hebben daarmee een 
gunstig effect.
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Lucht
Langs de Randweg Eindhoven komen overschrijdingen van de concentraties 
N02 voor. Op de drukke verkeersaders in Veldhoven zijn er geen 
overschrijdingen voor N02te verwachten.
Als gevolg van de nieuwe situatie zal de concentratie van zowel fijn stof als 
N02 in 2020 toenemen. De nieuwe hoofdwegenstructuur zorgt voor een zeer 
geringe verbetering door de betere verdeling van het verkeer over de drie 
hoofdaders. Er zullen echter extra maatregelen nodig zijn om de 
overschrijdingen terug te brengen. Naast generieke maatregelen (van 
rijkswege gestimuleerd en voorgeschreven, zoals de invoer van roetfilters en 
de EURO-V-norm) zijn mogelijke maatregelen:
» De aanleg van de nieuwe aansluiting op de A67. Hierdoor ontstaan een 

betere verdeling en de mogelijkheid het vervuilende vrachtverkeer naar 
De Run en Habraken via de nieuwe aansluiting af te leiden.

» Milieuzonering: een toelatingsbeleid in een bepaalde zone voor 
vervuilende typen voertuigen. Zo kunnen vrachtauto’s die niet zijn 
uitgerust volgens de EURO-IV normen worden geweerd van bijvoorbeeld 
de Heerbaan en de Kempenbaan.

Na het gereedkomen van het nationaal actieprogramma ‘Lucht’ (Voorjaar 
2007) kan worden berekend wat Veldhoven lokaal moet doen om de normen 
te halen.

Geluid en lucht
Bundeling van de verkeersstromen, zoals voorgesteld voor het 
hoofdwegennet, heeft een positief effect op de geluidbelasting en de 
luchtkwaliteit.
De inzet is dat de geluidoverlast en de concentratie vervuilende stoffen 
gemeten over heel Veldhoven niet toeneemt en dat de wettelijke 
grenswaarden niet worden overschreden.
Knelpunten worden aangepakt, uitgaande van het beoogde hoofdwegennet en 
afgestemd op het nationaal actieprogramma ‘Lucht’ en een lokaal 
luchtkwaliteitsplan.
Op basis van het mobiliteitsbeleid en het luchtkwaliteitsplan wordt een 
actieprogramma milieu opgesteld.

10.2 Beoordelen milieu-effecten

Bij het maken van ingrijpende plannen moeten milieu-effecten verplicht 
worden beschreven en beoordeeld. Er zijn twee instrumenten 
voorgeschreven:
» De Milieu effect rapportage (MER);
» De Strategische Milieubeoordeling (SMB).

De MER is bedoeld voor plannen van een zekere substantiële omvang, zoals in 
dit geval het bestemmingsplan voor Veldhoven-west en het tracébesluit voor 
een Westelijke ontsluitingsroute. De ondergrens (aantal woningen, lengte 
weg) voor de MER-plicht van een project is in een besluit vastgelegd. Er is 
voor gekozen om een gecombineerde MER op te stellen voor Veldhoven-west 
en de Westelijke ontsluitingsroute.

De SMB is bedoeld om milieu-effecten van kaderstellende plannen te 
beoordelen. Kaderstellende plannen zijn bijvoorbeeld streekplannen, 
structuurplannen, structuurschema’s, maar ook de planfiguren uit de planwet 
verkeer en vervoer. Een van die planfiguren is het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoerplan, dat de uitwerking vormt van regionale verkeersplannen en de 
(rijks)Nota Mobiliteit. Formeel zou het VCP, als dit gaat dienen als 
gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, daarmee SMB-plichtig zijn. In het 
VCP worden de omleidingen Oerle, Veldhoven-dorp, de Westelijke 
ontsluitingsroute alsmede de aansluiting op de A67 als nieuwe infrastructurele 
voorzieningen voorgesteld. Dit zijn de enige activiteiten die een zekere 
relatie hebben met MER-plichtige activiteiten en deze worden in de MER 
Veldhoven-west beoordeeld. Het uitvoeren van een SMB voor het VCP wordt 
daarom niet nodig geacht.
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11 ACTIEPLAN

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de acties en maatregelen 
die nodig zijn om het voorgestelde beleid, zoals opgenomen in deze nota, te 
realiseren. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen acties (11.1) en 
infrastructuur (11.2). De acties en infrastructurele maatregelen moeten 
vervolgens nog vertaald worden in een werk- en investeringsprogramma 
inclusief een (financiële) planning. Dit vindt plaats nadat het VCP vastgesteld 
is.

11.1 ACTIES

Langzaam verkeer
1. Beoordelen haalbaarheid realiseren ontbrekende schakels in 

fietsnetwerk.
2. Onderzoek naar mogelijkheden van een tweede bewaakte fietsenstalling 

in het City-centrum.
3. Beoordelen oversteekkwaliteit en in beeld brengen gewenste 

verbeteringsmogelijkheden voor de oversteekbaarheid van het 
hoofdwegennet.

4. In beeld brengen bezettingsgraad stallingsvoorzieningen bij (HOV)-haltes 
van het openbaar vervoer.

5. Onderzoeken knelpunt fietspad bij Kinderboerderij de Hazenwinkel.

Openbaar vervoer
1. Inbrengen van de gemeentelijke ambities (voor de periode vanaf 2010) 

bij het SRE.
2. Studie (samen met SRE) naar gewenste OV-structuur en 

voorzieningenniveau voor de periode 2010-2020.

Hoofdwegennet
1. Overleg voeren met Eindhoven over de rotonde Heerbaan - Heistraat - 

Meerenakkerweg (grondgebied Eindhoven).
2. Nadere analyse van de kruispunten Kempenbaan - De Run 5300/4500 

(MMC), Heerbaan - Sterrenlaan - De Dom, Kempenbaan - De Run 5600 - de 
Run 6800 en Kempenbaan - De Plank.

3. Ontwerp omleidingen en Westelijke ontsluitingsroute.
4. MER-studie Veldhoven-west: uitspraken over vormgeving, exacte ligging 

en fasering hoofdinfrastructuur en fietspadennet.
5. Overleg starten over aansluiting A67.
6. Investeringsprogramma opzetten.

Parkeren
1. De parkeerdruk van de wijken rondom de reguleringsgebieden en rondom 

publiekstrekkers wordt in beeld gebracht en getoetst op 
“verdrijvingseffecten” en overlast.

2. Consequenties en kansen van bestuurlijke boete in beeld brengen.
3. Onderzoek naar vervangende locatie voor het vrachtwagenparkeren.

Leefbaarheid en milieu
1. In kaart brengen resterende maatregelen verblijfsgebieden.
2. Opstellen herinrichtingsplan Zeelst.
3. Opstellen herinrichtingsplan Veldhoven-dorp.
4. Analyseren en keuze maken voor verbeteren leefbaarheid rond de 

Provincialeweg.
5. Opstellen actieprogramma op basis van mobiliteitsbeleid en 

luchtkwaliteitsplan.

Verkeerscirculatieplan Veldhoven, februari 2007 40



11.2 Infrastructurele maatregelen

Langzaam verkeer
1. Aanleg ontbrekende schakels.
2. Aanleg en verbeteren oversteekvoorzieningen.
3. Aanpak kruispunten Dom, Kempenbaan/De Run 4500, Sterrenlaan, de 

aansluiting de Run 4200/4500 en Burg. Van Hoofflaan, Traverse en 
Nieuwstraat in verband met de veiligheid en het oversteken door fietsers.

Hoofdwegennet
1. Aanpassing rotonde Heerbaan - Heistraat - Meerenakkerweg (gemeente 

Eindhoven).
2. Reconstructie kruispunt Kempenbaan - De Run 4500 - De Run 5300.
3. Aanleg Ontvlechtingsvariant (RWS).
4. Aanleg van de omleidingen rond Oerle en Veldhoven-dorp.

Verkeersveiligheid
1. Aanpak ‘black spot’ Kempenbaan - De Run 5300/4500 (in combinatie met 

aanpak kruispunt, hoofdwegenstructuur).
2. Aanpak van de resterende black spots: Sterrenlaan-Nijverheidslaan-de 

Beemd en Burgemeester Van Hoofflaan.

Leefbaarheid en milieu
1. Afronding inrichting verblijfsgebieden.
2. Aanvullende maatregelen Zeelst en Veldhoven-dorp.
3. Aansluiting van de Peter Zuidlaan op de Julianastraat met inrichting als 

ondergeschikte ontsluitingsroute (ETW).
4. Mogelijk aanvullende maatregelen Oerle en Zandoerle.
5. Onderzoek naar de mogelijkheid om op de Provincialeweg de 

verkeersdruk te verminderen en de verstoring van de aansluiting 
Provincialeweg op de Kempenbaan te verminderen.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: PROBLEEMBELEVING
(Bron: “Ambities en toetsingskader voor het verkeerscirculatieplan Veldhoven”
(7 december 2004)

Langzaam verkeer:
» Er zijn geen duidelijke en veilige routes van en naar speelterreinen en 

scholen. In het bijzonder is er een onveilige schoolomgeving bij 
Basisschool Op Dreef (aan het Pastoor Jansenplein in Veldhoven-dorp), 
Basisschool Zeelsterhof (aan de Blaarthemseweg/Bisschopstraat in 
Zeelst), de Dick Brunaschool (aan de Roek in De Kelen) en Basisschool Sint 
Jan Baptist (aan de Oude Kerkstraat in Oerle).

» Op locaties waar de busroutes via drukke fietsstraten lopen, zoals de 
Broekweg, Binnenweg, in de wijk Cobbeek et cetera, komen de fietsers 
nogal eens in de verdrukking.

» Er is te weinig aandacht voor voetgangersroutes: deze houden soms 
ineens op, of men moet meerdere keren oversteken.

» Op veel kruisingen zijn de groenvoorzieningen (en soms de 
reclameborden) te hoog, zodat het zicht voor met name voetgangers en 
rolstoelers slecht is.

» De kruising Kromstraat-Sondervick-Europalaan, waar de schoolgaande 
jeugd van een vrijliggend fietspad aan de Sondervick de rijbaan van de 
Kromstraat opkomt, wordt als onveilig ervaren.

Openbaar vervoer
» Er zijn geen noord-zuidverbindingen per openbaar vervoer (lijndiensten) 

tussen de Veldhovense wijken en het Maxima Medisch Centrum. Het MMC 
is wel bereikbaar vanuit: 
o Oerle (met de buurtbus vanuit Eersel);
o het centrum (met de buurtbus vanuit Valkenswaard en Waalre en de 

buurtbus vanuit Eersel).
» In Zeelst is een blinde vlek ontstaan met betrekking tot de ontsluiting per 

openbaar vervoer.

» De bereikbaarheid van de te bouwen Kempen Campus per openbaar 
vervoer is matig.

» Er is onvoldoende openbaar vervoer (alleen een buurtbus) tussen 
Veldhoven-dorp (omgeving Pegbroeken) en het centrum (gemeentehuis, 
Schalm, bibliotheek).

Parkeren en stallen
» Door de invoering van betaald parkeren in het centrum is overloop 

ontstaan van centrumparkeerders in Cobbeek/Centrum. De parkeerdruk 
in de straten dicht bij het centrum is daardoor zeer hoog.

» Er is parkeeroverlast in meerdere wijken (parkeerders op trottoirs, 
fietspaden en dergelijke), doordat men niet op de daarvoor bedoelde 
(nabijgelegen) parkeerplaatsen wil parkeren of doordat er niet voldoende 
parkeervoorzieningen zijn. Deze problemen spelen met name in: 
o Heikant West (en Heikant Oost bij het buurtwinkelcentrum aan De 

Dom/Dommelshei). 
o Meerveldhoven. 
o D’Ekker. 
o De Polders.
o Veldhoven-dorp (vooral in de Rapportstraat, Dorpstraat, Sondervick, 

Pastorielaan en het winkeldeel van de Kromstraat). Tevens is er 
overlast door parkeerders in wegversmallingen, zoals in de 
Genderstraat.

o Zeelst (vooral rondom de Kiosk aan de Heuvel, daardoor overloop 
naar Heuvelstraat, Hoogepat en Vijverstraat). Het parkeren door 
winkel- en horecabezoekers op de Heuvel (e.o.) in Zeelst geeft 
(visuele) overlast.

o Cobbeek-noord en Cobbeek-zuid.
o Kinderboerderij de Hazenwinkel (op de hoek Sondervick/Heerbaan). 
o Industriegebieden De Run 4000 en 5000.

» In mindere mate is er ook een parkeertekort in ‘t Look, Zonderwijk en de 
overige industriegebieden.

» Bij nieuwbouw worden parkeervoorzieningen in principe volgens de 
CROW-norm aangelegd. In al bestaande wijken of bij inbreidingsplannen 
kan uit ruimtegebrek echter niet altijd aan die norm worden voldaan. Het 
realiseren van parkeervoorzieningen gaat in die gevallen (te) vaak ten 
koste van groen- en speelvoorzieningen.
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» In de toekomst worden met name in Zeelst en Grasrijk (Meerhoven) extra 
parkeerproblemen verwacht wanneer het Trade Forum is gerealiseerd.

» Er vindt onvoldoende handhaving plaats.
» Parkeerplaatsen zijn steeds vaker te klein, nu de auto’s steeds groter 

worden. Bovendien zijn er niet altijd voldoende 
invalidenparkeerplaatsen.

Het hoofdwegennet
» Tijdens de spits zijn er doorstromingsproblemen op of in (vooral):

o De Sondervick, de Kromstraat, De Plank en de Sterrenlaan (noord- 
zuidverbinding ter hoogte van ’t Look, Cobbeek, Zonderwijk, d’Ekker 
en in Veldhoven-dorp). 

o De Broekweg en de Oranje Nassaulaan.
o De Nieuwstraat, de Heerbaan, de Kempenbaan, de Kruisstraat en de 

Heistraat (route van/naar Eindhoven), 
o De Heerseweg en de (Waalrese) Molenstraat/Volmolenweg (route 

van/naar Waalre).
» Er is geen ‘ruit’ rondom Veldhoven, zodat alle verkeer wordt afgewikkeld 

op stedelijke infrastructuur die hiervoor onvoldoende capaciteit heeft. 
Een adequate noord-zuidverbinding ontbreekt, de oost-westverbinding is 
ontoereikend.

» De bedrijventerreinen De Run en het (toekomstige) bedrijventerrein 
Habraken zijn onderling lastig bereikbaar voor auto- en vrachtverkeer.

» Het bedrijventerrein De Run is lastig bereikbaar vanaf de snelweg (met 
name De Run 5000, 6000 en 8000) doordat een aansluiting op de A67 
ontbreekt.

» Door de doorstromingsproblemen halen de nood- en hulpdiensten niet in 
alle gevallen de wettelijke normtijden en arriveren zij (te) laat.

» De hoge verkeersintensiteiten in Veldhoven-dorp (Nieuwstraat, 
Kromstraat, De Plank) genereren overlast voor de omgeving. Door het 
ontbreken van doorstromingsroutes met voldoende capaciteit ontstaat 
sluipverkeer2 in met name:

2 Onder sluipverkeer wordt verstaan: verkeer dat van hoofdweg naar hoofdweg
rijdt via verblijfsgebied, zonder dat het een bestemming heeft in dat verblijfsgebied. 
Het sluipverkeer versterkt de doorstromingsproblematiek op de desbetreffende routes 
(zie ook: ‘verkeersveiligheid’ en ‘leefbaarheid en toegankelijkheid’).

o Oerle/Zandoerle (Oude Kerkstraat, Scherpenering, St. Janstraat, 
Banstraat).

o Meerhoven en De Polders (Grasdreef, Meerhovendreef, Traverse, 
Schans, Polderstraat), 

o De Kelen (Meerstraat, Buizerd), 
o Zeelst (Kruisstraat, Borghoutspark). 
o Meerveldhoven (Broekweg). 
o Witvenseweg (Waalre).

» Tijdens de werkzaamheden aan de Eindhovenseweg en Locht in 2006 door 
de gemeente Eersel wordt het verkeer via de A67 gestuurd. De rijksweg 
wordt daardoor drukker. Indien de werkzaamheden samenvallen met de 
tijdelijke afsluiting van de A67 (van Eersel richting Eindhoven, gepland 
tussen 2006 en 2011) wordt het probleem aanzienlijk groter.

» Een Westelijke ontsluitingsroute voor Veldhoven ontbreekt momenteel en 
de bestaande ontsluitingsroute is bovendien erg druk.

Leefbaarheid, verkeersveiligheid en milieu
» De grote stromen ‘regulier’ verkeer en/of sluipverkeer in verschillende 

kernen (Oerle, Veldhoven-dorp, Zeelst, Meerveldhoven en De Polders) 
gaan ten koste van de leefbaarheid en veiligheid van fietsers, doordat de 
straten niet zijn berekend op grote stromen autoverkeer.

» In woonwijken wordt vaak hard gereden door auto’s en bromfietsers.
» Veel kinderen worden met de auto naar school gebracht, waardoor de 

verkeersveiligheid voor lopende en fietsende kinderen verslechtert.
» Per saldo scoort Veldhoven vrij redelijk op het gebied van 

verkeersveiligheid. Toch zijn er enkele ‘black spots’ aan te wijzen: 
o de kruisingen Heerbaan-Sterrenlaan en Sterrenlaan-Ambachtslaan:

zijn inmiddels gereconstrueerd tot rotonde; 
o de kruising Sterrenlaan - Nijverheidslaan - De Beemd (tussen 1997 en 

2001 vonden 31 ongevallen plaats waarvan acht met letsel): Mogelijk 
wordt deze kruising gereconstrueerd tot rotonde; 

o Kempenbaan - De Run 4500 - De Run 5300 (tussen 2000 en 2002 
vonden 29 ongevallen plaats waarvan vijf met letsel): dient nog te 
worden aangepakt.

» Hoewel de Burg. Van Hoofflaan ‘formeel’ geen ‘black spots’ meer heeft, 
is het aantal ongevallen er relatief hoog en verdient het extra aandacht.
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» De kwaliteit van de leefomgeving in Zeelst-oost (in het bijzonder de 
Peter Zuidlaan) wordt aangetast door de uitbreiding van de A2 en de 
parallelbanen. Men verwacht dat dit verergert door de aanleg van de 
verbindingsweg Heistraat/Meerenakkerweg onder de A2 (is inmiddels 
gerealiseerd).

» De A67 geeft geluidsoverlast in zuidelijk Veldhoven-dorp.
» Het bevoorraden van winkels en horeca in de woonwijken geeft soms 

overlast voor omwonenden. In het bijzonder de bevoorrading van de 
papiergroothandel aan de Knegselseweg met grote aantallen zware 
voertuigen geeft overlast door geluid en trillingen. Verder is er overlast 
van ladende en lossende vrachtauto's bij de school aan de Kerkweg (in 
combinatie met het halen en brengen van kinderen) en van bedrijven aan 
de Broekweg en Kruisstraat.

» De zware transporten van Hurks Beton en Baetsen (puinrecycling en - 
transport) hebben problemen op de Kempenbaan in Veldhoven en kiezen 
daarom gemakshalve voor de weg door Steensel om op de snelweg te 
komen (wat overlast in Steensel veroorzaakt).

» Bomen langs de Sondervick en de Sint Janstraat worden regelmatig 
beschadigd door vrachtauto's. Hetzelfde geldt voor de Oude Kerkstraat 
waar de problemen met name veroorzaakt worden door vrachtwagens 
met containerbakken.

» Aanleg van drempels en verkeerslichten hebben invloed op monumenten 
(trillingen).

» De infrastructuur (straten, trottoirs, kruisingen) is soms lastig 
toegankelijk voor rolstoelen, wat met name een probleem is bij 
zorgcentra. De problemen doen zich in het bijzonder voor in Zeelst op de 
Heuvel, de Heuvelstraat, de Binnenweg en de Broekweg.

» Trottoirs zijn soms te smal of te hoog/steil voor kinderwagens, 
rolstoelers, rollators of scootmobielen. Verder worden de trottoirs 
geblokkeerd door lege vuilnisbakken of geparkeerde auto’s of obstakels 
als lantaarnpalen of reclameborden.

» Losse stoeptegels, omhoogkomende boomwortels en gladde stenen en 
kinderkopjes zijn hinderlijk en zeker voor ouderen en minder validen 
problematisch.

» De uitrit Lange Mees-Burg. van Hoofflaan wordt als onveilig ervaren. 
Hetzelfde geldt voor de kruising Groes-Abdijlaan.

» De markering en verkeersborden zijn niet in alle wijken afgestemd op de 
geldende verkeersregels, dit geldt in het bijzonder voor de 30 km- 
gebieden.
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BIJLAGE 2: KAARTBEELD ERVAREN KNELPUNTEN
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BIJLAGE 3: TOETSINGSKADER
Bron: tussenrapportage “Ambities en toetsingskader voor het verkeerscirculatieplan Veldhoven” (16 november 2004)

DOORSTROMING
Ingebrachte
knelpunten

Kwalitatieve ambitie Gewenste kwaliteit Onderdeel van het 
VCP-beleid

Doorstroming
Sluipverkeer
Ontsluiting
bedrijventerreinen

Het autoverkeer wikkelt zich af op de daarvoor 
bestemde -eventueel nieuw aan te leggen- 
ontsluitingswegen (het hoofdwegennet) en kent 
een zodanige doorstroming dat er geen behoefte 
ontstaat tot ‘sluipen’. Het verkeer tussen de 
wijken en het regionale verkeer wordt gebundeld 
op het hoofdwegennet.

De ontsluitingswegen worden in het VCP benoemd. De doorstroming op deze 
wegen wordt als soepel beschouwd indien de gemiddelde reissnelheid in de spits 
hoger is dan 20 km/uur (omdat een gemiddelde relatief weinig zegt worden er 
specifieke corridors benoemd waarop de snelheid tenminste 20 km/uur bedraagt). 
Op locaties waar congestie onvermijdelijk is, worden locaties benoemd waarop 
het verkeer kan worden 'verzameld' en van daaruit gedoseerd toegelaten tot het 
verkeersnetwerk. Het percentage doorgaand verkeer in verblijfsgebieden wordt 
beperkt tot maximaal 5X (ten opzichte van het verkeer dat een bestemming heeft 
in de wiik).

Ja: Hoofdwegennet.

Het hoofdwegennet kan worden uitgebreid met 
nieuwe infrastructuur en verbindingen. Nieuwe 
infrastructuur moet elders bijdragen aan het 
verbeteren van de leefbaarheid, 
verkeersveiligheid en het verminderen van de 
verkeersdruk en milieuknelpunten.

Het milieusaldo (emissie en geluid) is tenminste neutraal en bij voorkeur positief. 
Nieuwe verbindingen komen tot stand in afstemming met belanghebbenden over 
inpassing en eventueel verlies van kwaliteiten en/of functies.

Ja: Hoofdwegennet en 
Leefbaarheid/Milieu.

Doorstroming De doorstroming van het openbaar vervoer is 
dusdanig dat een betrouwbare dienstregeling kan 
worden gevoerd.

De gemiddelde reissnelheid voor regulier OV is zodanig dat de dienstregeling 
wordt gehaald (maximaal 1(^ afwijking) en dat aansluitingen worden 
gegarandeerd. Voor het HOV geldt een gemiddelde reissnelheid van 24 tot 29 
km/uur. Uitgangspunt is dat het HOV geen oponthoud ondervindt in het verkeer, 
snelle afhandeling heeft (van in/uitstappers) en zich conformeert aan de 
maximum snelheid.

Ja: Openbaar vervoer.

Lange wachttijden De wachttijd voor fietsers en voetgangers bij het 
oversteken van het hoofdwegennet wordt 
gelimiteerd, zodat hun doorstroming optimaal is.

Voor fietsers:
« in spits maximale wachttijd bij kruisen hoofdweg: 75 sec.
« in spits maximale wachttijd bij kruisen overige wegen: 60 sec.
« buiten spits maximale wachttijd: 45 sec.
Voor voetgangers:
« wachttijd maximaal 60 sec.
In het VCP wordt per locatie een onderlinge prioritering uitgewerkt, op basis 
daarvan wordt bepaald of het mogelijk is extra groenfasen in te zetten voor 
langzaam verkeer (de gemiddelde reistijd per auto mag de norm niet 
overschrijden).

Ja: Kwaliteit 
fietsnetwerk.

Doorstroming Nooddiensten zijn binnen de wettelijke 
normtijden bij de plaats van bestemming. Met 
name de hoofdaanrijdroutes kennen een goede 
doorstroming.

Normen brandweer: 6-10 minuten voor de eerste wagen en 8-12 minuten voor een 
tweede wagen. Norm ambulancedienst: 15 minuten bij spoed, 30 minuten bij 
semi-spoed.

Ja: Hoofdwegennet.

De Veldhovense doorstromingsproblematiek 
wordt zodanig aangepakt dat dat past binnen de 
regionale visie op verkeersafwikkeling.

De effecten van de maatregelen worden doorgerekend met behulp van een 
verkeersmodel. Vervolgens vindt regionale afstemming plaats over de 
(on)wenseliikheid van die effecten.

Ja: Hoofdwegennet.
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VERVOLG BIJLAGE 3: TOETSINGSKADER
Bron: tussenrapportage “Ambities en toetsingskader voor het verkeerscirculatieplan Veldhoven” (16 november 2004)

BEREIKBAARHEID
Ingebrachte
knelpunten

Kwalitatieve ambitie Gewenste kwaliteit Onderdeel van het VCP-beleid

Ontbreken 
verbindingen naar 
MMC
Ontwikkeling
Kempen Kampus 
Verbinding 
Veldhoven-dorp en 
City-centrum

Publiekstrekkers, economische 
centra en
werkgelegenheidsconcentraties zij n 
goed bereikbaar per auto, openbaar 
vervoer en fiets.

Tot de belangrijkste/grootste 
trekkers worden gerekend: 
het Maxima Medisch Centrum, de 
Kempen Campus en bijbehorende 
(sport)voorzieningen, het 
Citycentrum, ASML, Hotel en 
Congrescentrum Koningshof, 
Golfterrein Gendersteyn, het 
papegaaienpark, kinderboerderij De 
Hazewinkel en de 
bedrijventerreinen.

« Reissnelheid per auto, openbaar vervoer en fiets: zie doorstroming.
« Parkeergelegenheid: zie parkeren.
« Verkeersafwikkeling tussen bedrijventerreinen en rijkswegen geschiedt via het 

hoofdwegennet, tussen de bedrijventerreinen onderling eveneens.
« Voor de ontsluiting per openbaar vervoer wordt in principe aangesloten bij de 

uitgangspunten die gangbaar zijn binnen de gemeente Veldhoven. Gesteld wordt 
dat een gebied of voorziening bereikbaar is per openbaar vervoer indien deze op
600 meter of minder van een HOV-tracé ligt of 400 meter van een tracé van overig 
openbaar vervoer. Wanneer voorzieningen buiten deze bedieningsgebieden liggen, 
zal worden bezien of het mogelijk/nodig is om het openbaar vervoer aan te passen 
en/of alternatieve vervoerservices te bieden.

« De frequentie van de busverbinding naar het ziekenhuis bedraagt vanaf de eerste 
mogelijkheid tot afspraak tot en met het laatste bezoekuur minimaal eens per half 
uur (aankomst bij ziekenhuis vanaf 08.00 en vertrek vanaf ziekenhuis tot circa 19.30 
uur).

« Er zijn directe, comfortabele en verkeersveilige fietsroutes tussen de (economische) 
centra, werkgelegenheidsconcentraties, woonwiiken en de regionale verbindingen.

Ja: Fietsnetwerk en parkeren

Voorlopig niet voor het openbaar 
vervoer. Voor de periode tot en met 
2009 wordt uitgeaan van het 
regionaal vastgelegde 
kwaliteitsniveau volgens ‘ORION II’.
Er wordt wel met het SRE overlegd 
over de wijze waarop 
kwaliteitsverbeteringen na 2009 
mogelijk zijn.

De zorgcentra worden bediend door 
(vraagafhankelijk) openbaar 
vervoer, maken deel uit van het 
fietsnetwerk en zijn goed 
bereikbaar per auto.

Zie vorig punt. Zie vorig punt.

De basisscholen zijn met name 
veilig bereikbaar per fiets en te 
voet. Bij het voortgezet onderwijs 
(Kempen Campus) ligt de prioriteit 
op (veilige) bereikbaarheid per 
fiets.

Binnen een straal van 400 meter rondom de scholen wordt bijzondere aandacht 
geschonken aan een veilige schoolomgeving.

Ja: Fietsnetwerk
Neen: dit is reeds operationeel 
beleid. Het oplossen van knelpunten 
behoort tot de regulieren 
beheerstaken. Voor nieuwe situaties 
is dit integraal onderdeel van het 
planproces.

De wijkwinkelcentra zijn veilig 
bereikbaar per fiets.

Zie boven. Het betreft de wijkwinkelcentra aan de Kruisstraat (Zeelst), Kromstraat 
(Veldhoven-dorp), Mariaplein (Meerveldhoven), Klokkenmaker ('t Look), Mira 
(Zonderwijk), Burg. Van Hoofflaan (d'Ekker) en Dommelshei (Heikant).

Ja: Fietsnetwerk
Neen: dit is reeds operationeel 
beleid. Het oplossen van knelpunten 
behoort tot de regulieren 
beheerstaken. Voor nieuwe situaties 
is dit integraal onderdeel van het 
planproces.

De realisatie van het woongebied 
Veldhoven-west dient voorafgegaan 
te worden door de realisatie van de 
Westeliike ontsluitingsroute.

De aanleg van de Westelijke ontsluitingsroute is gekoppeld aan de realisatie van de 
woningbouwlocaties.

Ja: Hoofdwegennet.
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VERVOLG BIJLAGE 3: TOETSINGSKADER
Bron: tussenrapportage “Ambities en toetsingskader voor het verkeerscirculatieplan Veldhoven” (16 november 2004)

PARKEREN
Ingebrachte
knelpunten

Kwalitatieve ambitie Gewenste kwaliteit Onderdeel van het VCP-beleid

Hoge parkeerdruk in 
verschillende wijken

Er is voldoende parkeergelegenheid voor auto's op 
loopafstand (voor invaliden nabij woonadres) in 
woonwijken. Bewoners en hun bezoekers krijgen 
prioriteit bij het gebruik van de parkeerplaatsen.

De parkeernormen worden uitgewerkt, gebaseerd op de CROW- 
kencijfers van 2003. Indien de bezetting van parkeervoorzieningen 
binnen de woonwijken een bepaalde waarde overschrijdt (nader te 
bepalen in het VCP) worden maatregelen genomen (bijvoorbeeld weren 
langparkeerders, parkeerregulering en/of uitbreiding 
parkeercapaciteit).

Ja: Parkeren.

Parkeeroverlast Er is voldoende parkeergelegenheid voor auto's (ook 
voor invaliden) bij publiekstrekkers, economische 
centra en werkgelegenheidsconcentraties, plus 
wijkwinkelcentra). Bezoekers daarvan krijgen 
prioriteit in het gebruik van de parkeerplaatsen.

De parkeernormen worden uitgewerkt, gebaseerd op de CROW- 
kencijfers van 2003. Indien de bezetting van parkeervoorzieningen een 
bepaalde waarde overschrijdt (nader te bepalen in het VCP) worden 
maatregelen genomen (bijvoorbeeld weren langparkeerders, 
parkeerregulering en/of uitbreiding parkeercapaciteit).

Ja: Parkeren.

Uitwijkgedrag 
vanuit het 
reguleringsgebied

Uitwijkgedrag en parkeeroverlast vanuit de 
reguleringsgebieden en de publiekstrekkers, 
economische centra en
werkgelegenheidsconcentraties naar de omliggende 
gebieden wordt vermeden.

De reguleringsgebieden zijn bestuurlijk vastgelegd. Er is sprake van 
overlast indien het bestemmingsverkeer niet kan parkeren a.g.v. 
'vreemde' parkeerders, er zoekverkeer is naar een parkeerplaats, er 
parkeer-overtredingen worden gepleegd (bijvoorbeeld parkeren op 
trottoirs) en de veiligheid in het geding komt (parkeerders staan in de 
weg voor nooddiensten). Deze overlastcriteria worden in het VCP 
verder uitgewerkt.

Ja: Parkeren. Het opstellen van het 
overlastcriterium wordt onderdeel 
van het actieprogramma.

Er is voldoende parkeergelegenheid voor fietsen bij 
de zorgcentra, het Citycentrum, de 
wijkwinkelcentra, scholen en haltes van het 
(hoogwaardig) openbaar vervoer.

De parkeernormen worden uitgewerkt, gebaseerd op de CROW- 
kencijfers van 2003. Het aantal fietsparkeervoorzieningen is zodanig 
dat geen fietsen buiten klemmen hoeven staan.
Locaties wijkwinkelcentra: Kruisstraat (Zeelst), Kromstraat (Veldhoven
dorp), Mariaplein (Meerveldhoven), Klokkenmaker ('t Look), Mira 
(Zonderwijk), Burg. Van Hoofflaan (d'Ekker) en Dommelshei (Heikant).

Ja: (fiets)Parkeren.

Te kleine
parkeervoorzieningen

Bij het aanleggen of herstructureren van 
parkeervoorzieningen wordt rekening gehouden met 
de tendens van het gebruik van grotere 
personenauto's (fourwheels, vans).

De wijze waarop wordt rekening gehouden met de grotere maatvoering 
wordt verder uitgewerkt in het VCP. Dit kan bijvoorbeeld door aparte 
plaatsen voor grotere voertuigen, het vergroten van 
parkeervoorzieningen of aanpassing van de parkeernorm.

Neen: Dit is een vraagstuk dat 
landelijk af gestemd moet worden.

Woon-werkverkeer van en naar bedrijven rondom 
HOV-haltes geschiedt in principe per HOV. Er wordt 
bij deze bedrijven alleen parkeercapaciteit 
gerealiseerd voor de bedrijfsactiviteiten waarvoor 
de auto noodzakelijk is en voor bezoekers.

Parkeernormen rondom HOV worden hierop afgestemd. Voor 
parkeerreguleringsgebieden worden criteria benoemd op basis waarvan 
men recht heeft op een parkeervergunning.

Neen: De omstandigheden lenen 
zich (nog) niet voor een sturend 
parkeerbeleid.

Te weinig 
handhaving

Er vindt zodanige handhaving plaats dat de beoogde 
ambities op het gebied van parkeren daadwerkelijk 
worden bereikt en dat overlast wordt voorkomen.

Getoetst wordt of de ambities in deze paragraaf worden gehaald. Neen: Dit is reeds onderdeel van 
het operationeel parkeerbeheer en 
dit wordt gecontinueerd.

De realisatie van parkeervoorzieningen gaat niet ten 
koste van groen- en speelvoorzieningen of er vindt 
nabij compensatie plaats (ofwel er is op buurtniveau 
draagvlak om groen- en speelvoorzieningen op te 
heffen).

Onder nabij wordt verstaan binnen loopafstand. In het geval dat 
compensatie niet mogelijk is, worden alleen groen- en/of 
speelvoorzieningen opgeheven wanneer het draagvlak binnen de buurt 
(onder volwassenen) tenminste 65% is.

Neen: Dit wordt onderdeel van het 
nog op te stellen overlastcriterium.
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VERVOLG BIJLAGE 3: TOETSINGSKADER
Bron: tussenrapportage “Ambities en toetsingskader voor het verkeerscirculatieplan Veldhoven” (16 november 2004)

VERKEERSVEILIGHEID
Ingebrachte
knelpunten

Kwalitatieve ambitie Gewenste kwaliteit Onderdeel van het VCP-beleid

Sluipverkeer
Hoge snelheden

Sluipverkeer door verblijfsgebieden wordt zoveel 
mogelijk geweerd.

In de wijken worden indien nodig maatregelen getroffen om 
sluipverkeer te weren. Het percentage sluipverkeer (verkeer dat van 
hoofdwegennet naar hoofdwegennet rijdt via het verblijfsgebied) 
bedraagt maximaal 5X ten opzichte van het verkeer dat een 
bestemming heeft in de wijk.

Ja: Hoofdwegennet, leefbaarhei en 
milieu.

De infrastructuur voor auto, fietsers en voetgangers 
wordt vormgegeven conform Duurzaam Veilig 
(inrichting van de weg conform diens functie) en houdt 
in het bijzonder rekening met kwetsbare 
verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en 
minder validen en met de routes van zware/bijzondere 
transporten. (Doordat het verkeer wordt afgewikkeld 
op wegen met voldoende brede profielen behoort het 
kapotrijden van bermen en bomen dan tot het 
verleden.)

In het VCP worden concrete inrichtingsrichtlijnen voor de 
infrastructuur uitgewerkt conform Duurzaam Veilig. Hierbij wordt 
nadrukkelijk rekening gehouden met de kwetsbare 
verkeersdeelnemer en de zware/bijzondere transporten. Inrichting 
fietsvoorzieningen geschiedt conform Normen voor de Fiets van het 
CROW.

Ja: Hoofdwegennet en
Verkeersveiligheid.
Voor het toepassen in ontwerpen 
wordt gebruik gemaakt van de 
landelijke richtlijnen en kennis.

Schoolroutes De routes naar voorzieningen voor kwetsbare 
verkeersdeelnemers (scholen, speellocaties, 
zorgcentra, bibliotheek) krijgen prioriteit bij de 
duurzaam veilige (her)inrichting (preventief).

De infrastructuur bij deze locaties en op de toeleidende routes wordt 
ingericht conform de bovengenoemde richtlijnen.

Neen: Dit is reeds operationeel 
beleid. Het oplossen van knelpunten 
behoort tot de reguliere 
beheerstaken. Voor nieuwe situaties 
is dit integraal onderdeel van het 
planproces.

Ongevallen De verkeersveiligheid bij black spots (Sterrenlaan- 
Nijverheidslaan-De Beemd, Kempenbaan-De Run 4500- 
De Run 5300) wordt verbeterd.

Deze black spots zijn zo snel mogelijk heringericht conform de 
bovengenoemde richtlijnen.

Ja: Wordt onderdeel van het 
uitvoeringsrogramma.

Slecht uitzicht door 
onder andere 
groenvoorzieni ngen

Het hoofdwegennet heeft veilige 
oversteekvoorzieningen (uitzicht, oversteekbaarheid et 
cetera).

De oversteekbaarheid van de kruisingen is gunstig. Het 
hoofdwegennet is oversteekbaar bij verkeerslichten of door middel 
van een middeneiland. De locaties worden bepaald door de ligging 
van functies en relaties en het hoofdnet fiets. Het groen bij 
kruisingen wordt zodanig gekapt dat het zicht op de kruisingen goed 
is (ook voor rolstoelers, ligfietsen en kinderen). Eventuele 
reclameborden worden verplaatst.

Ja: Langzaam verkeer en knelpunten 
aanpak (uitvoeringsprogramma).

Lange wachten De wachttijd voor fietsers en voetgangers bij het 
oversteken van het hoofdwegennet wordt gelimiteerd, 
zodat men niet geneigd is risico’s te nemen.

Ja: Langzaam verkeer.

Onderlinge hinder 
en slecht 
verkeersgedrag

Het gedrag en de mentaliteit van de weggebruiker 
worden verbeterd.

Hiertoe wordt ingezet op handhaving en educatie. Ja: Verkeersveiligheid.

Het aantal dodelijke resp. gewonde 
verkeersslachtoffers binnen Veldhoven dient (conform 
de doelen in de Nota Mobiliteit) in 2020 tenminste met 
40% resp. 30% te zijn afgenomen ten opzichte van 
cijfers van 2002.

Aantal ongevallen, ziekenhuisgewonden en overledenen wordt 
geregistreerd. Om het aantal slachtoffers te verminderen wordt 
ingezet op bovenstaande concrete doelstellingen.

Ja: Verkeersveiligheid.
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VERVOLG BIJLAGE 3: TOETSINGSKADER
Bron: tussenrapportage “Ambities en toetsingskader voor het verkeerscirculatieplan Veldhoven” (16 november 2004)

LEEFBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID
Ingebrachte
knelpunten

Kwalitatieve ambitie Gewenste kwaliteit Onderdeel van het VCP-beleid

Het gebruik van de fiets op korte afstanden wordt 
gestimuleerd.

Het fietsgebruik binnen Veldhoven neemt tot 2015 toe met 5Ä.
Hiertoe wordt een netwerk gerealiseerd dat voorzieningen en wijken 
verbindt. Dit netwerk wordt ingericht conform de CROW-normen 
(publicatie 10). Tevens worden voldoende fietsparkeervoorzieningen 
gerealiseerd .

Ja: Fietsnetwerk.

Onderhoud,
obstakels

De looproutes zijn goed toegankelijk voor 
kinderwagens, rolstoelen, rollators en scootmobielen.

De Duurzaam Veilig-richtlijnen voor de inrichting van infrastructuur 
worden aangevuld met eisen voor deze specifieke doelgroepen. Bij 
de herinrichting van de verblijfsgebieden wordt met deze richtlijnen 
rekening gehouden.

Ja: Verkeersveiligheid, wordt
onderdeel van het
uitvoeringsprogramma.

Het verblijfsklimaat in de woonwijken is aantrekkelijk 
(en realisatie van een goede verkeersdoorstroming gaat 
niet ten koste van de leefbaarheid).

Het aantal geluidgehinderde woningen neemt niet toe. Op bestaande 
locaties waar overschrijding van de geluidsnormen optreedt worden 
geluidreducerende maatregelen genomen. Er komen geen 
emissieknelpunten voor. Normen worden overgenomen uit het 
milieumodel, dat in ontwikkeling is.

Ja: Hoofdwegennet, leefbaarheid en 
milieu. Het hoofdwegennet wordt 
getoetst op de gewenste effecten. 
Resterende knelpunten worden 
aangepakt als onderdeel van het 
uitvoeringsprogramma en in
samenhang met een
luchtkwaliteitsplan.

De overlast van bevoorrading van winkels en horeca in 
woonwijken wordt zoveel mogelijk beperkt.

Het aantal klachten dat de gemeente ontvangt over dergelijke zaken 
is in 2015 gereduceerd tot maximaal 2 per jaar.

Neen: Dit zijn operationele zaken, 
die per knelpunt aangepakt worden.
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BIJLAGE 4: KEUZES HOOFDVERKEERSSTRUCTUUR

In hoofdstuk 7 van het VCP is het nieuwe hoofdwegennet beschreven. Om tot 
een afgewogen keuze te komen is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd, waarbij 
de problemen en oplossingen kwantitatief zijn verkend met het Verkeersmodel 
Regio Eindhoven. Deze bijlage beschrijft de tussenresultaten van de studie en 
geeft daarbij uitleg over de achtergrond van de gemaakte keuzes.

Principe verkeersmodel
Het verkeersmodel is gebaseerd op het huidige verplaatsingsgedrag. Op basis 
van de aanwezige functies (zoals wonen, werken, winkelen) wordt een 
voorspelling gemaakt van de verkeersintensiteiten voor de bestaande situatie. 
De resultaten worden getoetst op de waargenomen verkeersintensiteiten en 
daar waar nodig worden parameters aangepast zodat een goede weergave van 
de werkelijkheid ontstaat. Vervolgens wordt de input van het model 
aangepast aan de toekomstige ontwikkelingen (extra woningbouw, 
bedrijventerrein et cetera) en wordt de totaal berekende verkeersproductie 
opnieuw toegedeeld aan het wegennet. Het verkeersmodel maakt het 
mogelijk om te variëren met de opbouw van het wegennet.

De belasting van de aansluiting Heerbaan: de ontvlechtingvariant
De belasting van de aansluiting Heerbaan/Noord Brabantlaan op de A2 neemt 
tot 2020 toe met lũ-15% als gevolg van de groei van Velhoven-west en - 
noord, Meerhoven, Habraken, maar ook de ontwikkeling van Eindhoven. De 
onderdoorgang Meerenakkerweg ontlast deze aansluiting van het verkeer 
tussen Eindhoven en Veldhoven onvoldoende. De oplossing bestaat uit de 
ontvlechtingvariant, zie figuur A.
Door de ontvlechtingvariant is de belasting op de aansluiting Heerbaan 25?o 
minder dan zonder ontvlechting, waarmee een acceptabel afwikkelingsniveau 
en een goede doorstroming worden bereikt.

Volledige aansluiting
"v. \ Meerhoven;
\ verbindingsweg

^ _____ Meerhoven
Noord-Brabantlaan

j losgekoppeld

Volledige aansluiting

I YV

Meerenakkeriveg

Figuur A ontvlechtingvariant voor de aansluiting Heerbaan-A2

Varianten hoofdwegenstructuur: scenario’s
Voor het VCP Veldhoven zijn de mogelijkheden van verschillende structuren 
van het hoofdwegennet onderzocht. Het doel was de mogelijkheden en de 
voor- en nadelen van deze structuren te verkennen, om hier een eerste keuze 
in te kunnen maken. Tijdens de discussieronden met de klankbordgroep, de 
raadscommissie en de ambtelijke sleutelfiguren in april 2005 zijn de effecten 
van de verschillende structuren in beeld gebracht en beoordeeld of deze een 
oplossend vermogen hebben voor de verschillende problemen. Voor een deel 
van de problemen is er een relatie met het hoofdwegennet, maar er zijn ook 
problemen die los van het hoofdwegennet kunnen worden aangepakt. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor de ontsluiting van Zeelst en voor de leefbaarheid 
op/rondom de Provincialeweg.

Er zijn drie structuurvarianten onderzocht: de Buitenring, de Binnenring en 
het Assenkruis.
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De Buitenring heeft als doel het verkeer geconcentreerd om Veldhoven 
heen te leiden om de wijken en bestemmingen te bereiken.

Randweg
Einhoven

Westelijke
ontsluitingsroute

De Westelijke ontsluitingsroute en een aansluiting op de A67 zijn onderdeel van de 
buitenringstructuur.

De Meerhovendreef raakt in deze structuur overbelast, zelfs met een nieuwe 
aansluiting op de A67. De problemen bij de Kempenbaan-aansluiting 
verminderen. Dit komt met name door de extra aansluiting op de A67. 
Veldhoven-west en Habraken zijn in deze structuur goed ontsloten. Omdat er 
alternatieven zijn voor het verkeer door Veldhoven-dorp, Oerle en op de 
Sondervick zijn de problemen hier goed te ondervangen.

Als de aansluiting op de A67 niet kan worden gerealiseerd, is het benutten 
van de Kempenbaan als onderdeel van de Buitenring een alternatief. De 
problemen op de Kempenbaan nemen dan uiteraard toe, evenals de 
overbelasting op de Meerhovendreef.

In de variant Buitenring is ook het effect van een aansluiting van een nieuwe 
N69 op de A67 doorgerekend, in combinatie met een aansluiting van 
Veldhoven op de A67. Er blijkt dan weinig doorgaand verkeer te zijn van de 
nieuwe N69 naar Veldhoven en vice versa. Dit betekent dat beide 
ontwikkelingen redelijk onafhankelijk zijn.

Voordeel: vermindering problemen Kempenbaan, Oerle en Veldhoven-dorp. 
Nadeel: oplossing Kempenbaan is afhankelijk van de aansluiting op de A67, 
overbelasting Meerhovendreef.
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De Binnenring heeft als doel het verkeer te concentreren op een 
Binnenring in Veldhoven (Heerbaan, Kempenbaan, westelijke omleiding en 
parallelbanen A2).

Randweg
Einhoven

Westelijke
ontsluitingsroute

Door de aanleg van een westelijke omleiding om de Kempen Campus en 
Veldhoven-dorp kunnen de problemen in de Nieuwstraat (Veldhoven-Dorp) en 
op de Sondervick worden opgelost.

De overbelasting van de Kempenbaan blijft in deze structuur bestaan. Deze 
overlast verdwijnt alleen door het aanleggen van een extra aansluiting op de 
A67.
De problemen in Oerle worden met deze variant niet opgelost, daarvoor is 
een extra omleiding om Oerle nodig.

In deze variant is ook onderzocht of een Binnenring beter functioneert als de 
Peter Zuidlaan wordt doorgetrokken tot de Kempenbaan. De Peter Zuidlaan 
trekt dan veel verkeer aan met herkomst en bestemming Zeelst, maar 
nauwelijks doorgaand verkeer: dit rijdt over de parallelbanen van de 
Randweg-Eindhoven. Feitelijk maken de parallelbanen daarmee deel uit van 
de Binnenring, en niet de Peter Zuidlaan. Door het doortrekken van de Peter 
Zuidlaan naar de Kempenbaan wordt deze zwaarder belast met conflicterend 
verkeer. Doortrekking tot aan de Julianastraat heeft dit nadeel niet. 
Doortrekking naar de Kempenbaan wordt daarmee als onwenselijk gezien, 
maar een verbinding met de Julianastraat is een goede optie voor een 
verbetering van de bereikbaarheid van Zeelst.

Voordeel: de problemen in Veldhoven-dorp zijn opgelost, weinig 
infrastructurele aanpassingen.
Nadeel: de Kempenbaan blijft overbelast, een nieuwe aansluiting op de A67 
blijft nodig. Een omleiding om Oerle is eveneens nodig.
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In het model Assenkruis wikkelen één noord-zuidas en drie oost-westassen 
het verkeer in Veldhoven af. Hierin zit een aansluiting op de A67.

Randweg
Einhoven

De problemen in Veldhoven-dorp verschuiven naar de route Dorpstraat- 
Pastorielaan en worden daardoor feitelijk niet opgelost.
De problemen in Oerle worden niet opgelost, daarvoor is een extra omleiding 
naar de Heerbaan nodig.
In deze structuur ontstaan extra leefbaarheidsproblemen op de Julianastraat 
en de Hagendorenseweg in Veldhoven en op de Cranendonck in Eindhoven.

De problemen bij de Kempenbaan-aansluiting lossen op door de aanleg van de 
nieuwe aansluiting op de A67.

Voordeel: oplossing problemen Kempenbaan door een aansluiting op de A67. 
Nadeel: problemen in Oerle en Veldhoven-dorp lossen niet op en nieuwe 
problemen ontstaan op de Pastorielaan en Hagendorenseweg.
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Uitgangspunten hoofdwegenstructuur
Het model Assenkruis heeft veel nadelen, die bovendien niet met aanvullende 
maatregelen zijn te compenseren. Dit model is daarom geen reële optie.
De modellen Buitenring en Binnenring hebben een groter oplossend vermogen, 
maar hebben beide ook nadelen. Deze nadelen zijn eenvoudiger dan in het 
model Assenkruis door aanpassingen te minimaliseren:
« Het model Buitenring vraagt in ieder geval om een aansluiting op de A67 
als oplossing voor de overbelasting van de Kempenbaan en om maatregelen 
om de overbelasting van de Meerhovendreef tegen te gaan. Dit kan 
bijvoorbeeld door beter gebruik te maken van de Heerbaan.
« Het model Binnenring vraagt eveneens om een aansluiting op de A67 en 
een extra omleiding om Oerle om ook daar de problemen op te lossen.

Als deze aanpassingen worden doorgevoerd, lijken de modellen Buitenring en 
Binnenring sterk op elkaar: in beide modellen zijn zowel de Heerbaan als de 
Meerhovendreef onderdeel van de hoofdstructuur. Ze hebben beide een 
omleiding rond Veldhoven-dorp en Oerle. Ook zorgt de extra aansluiting op de 
A67 in beide modellen voor evenveel extra capaciteit op de Kempenbaan.

Voor de hoofdwegenstructuur wordt daarom voorgesteld om uit te gaan van 
het combi-model Binnenring/Buitenring met optimalisaties (zie figuur).
Het model gaat uit van een evenwichtige verdeling van het verkeer aan de 
noordzijde over de Meerhovendreef en de Heerbaan.

Voor het oplossen van de congestie op de Kempenbaan is de extra aansluiting 
op de A67 nodig. Deze aansluiting trekt, behalve veel lokaal verkeer, ook veel 
regionaal verkeer uit het gebied ten zuiden van de A67 en de Kempen aan. 
Voor realisatie daarvan zijn dan ook een regionale en een rijksinspanning 
nodig.

Een oplossing aan de westzijde kan bestaan uit de twee omleidingen 
(omleiding Oerle en omleiding Veldhoven-dorp, zoals in het model Binnenring) 
of een Westelijke ontsluitingsroute, zoals in het model Buitenring.

Randweg
Einhoven

Hierna worden de verschillende varianten voor deze westelijke verbinding 
uitgewerkt.

Varianten voor de westelijke ontsluiting
De hoofdstructuur voor Veldhoven bestaat uit de drie oost-westassen: de 
Meerhovendreef, de Heerbaan en de Kempenbaan, gecompleteerd met de A2 
in noord-zuidrichting. Daarnaast is een noord-zuidverbinding nodig voor Oerle 
en Veldhoven-dorp. Ook voor de ontsluiting van Veldhoven-west en als 
aanvullende ontsluiting voor het bedrijventerrein Habraken kan deze 
hoofdstructuur een functie vervullen. In dit hoofdstuk worden daarvoor 
verschillende varianten onderzocht.

Het gaat hier om aanpassingen en oplossingen die de gemeente Veldhoven 
zelf kan realiseren. Voor een extra aansluiting op de A67 is een breder kader
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nodig en dit kan niet tot stand komen zonder medewerking van 
Rijkswaterstaat en de regio (SRE). In eerste instantie beperken wij ons dus 
tot gemeentelijke oplossingen.

Met behulp van het verkeersmodel van het SRE zijn de verschillende varianten 
voor de westelijke ontsluiting doorgerekend. Om de effecten te beschrijven 
zetten we deze af tegen de modelberekening van de ‘referentievarianť. Deze 
variant bevat alle ontwikkelingen die zonder meer zullen plaatsvinden: de 
ontwikkeling van Veldhoven-west, Habraken, De Run en Kempen Campus en 
de gesplitste aansluiting op de A2 (Ontvlechtingsvariant).

Tijden de discussieronden in november 2005 zijn deze varianten besproken 
met de klankbordgroep, de raadscommissie en ambtelijke sleutelfiguren.

In de figuur hiernaast staan de spitsuurintensiteiten op enkele hoofdwegen 
aangegeven (gemiddelde van ochtend- en avondspits in mvt/uur in de twee 
richtingen samen).

NB: het betreft een modelberekening. Daarin zitten aannames en 
vereenvoudigingen verwerkt. Daarom moet voorzichtigheid worden betracht 
over de absolute waarde van intensiteiten op wegen, zeker waar het de 
laagbelaste wegen betreft. Het model en de referentievariant kunnen goed 
worden gebruikt om varianten met elkaar te vergelijken, maar aan absolute 
waardes moet een bandbreedte worden verbonden. Intensiteiten in 2020 in twee richtingen 

Gemiddelde van ochten- en avondspits

Figuur 0.1 Referentie Veldhoven 2020
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De volgende varianten voor de hoofdwegenstructuur aan de westzijde zijn 
doorgerekend:
1. Variant Omleidingen: twee omleidingen om Oerle en Veldhoven-dorp. 

Veldhoven-west wordt ontsloten vanaf de Sondervick al dan niet 
aangevuld met een ontsluiting via een interne structuur aan de westzijde 
van de wijk.

2. Variant Westelijke ontsluitingsroute: een doorgaande Westelijke 
ontsluitingsroute om Oerle, Veldhoven-west en Veldhoven-dorp. De 
Sondervick wordt in deze variant autoluw.

3. Variant T-aansluiting: er wordt een hoofdwegenstructuur in de vorm van 
een ‘T’ toegevoegd: de Westelijke ontsluitingsroute met een 
doorgetrokken Heerbaan.

4. Variant T-aansluiting met een aansluiting op de A67: deze variant maakt 
inzichtelijk of de problemen op de Kempenbaan verminderen en of 
doorgaand verkeer door Veldhoven wordt aangetrokken.

De toegevoegde wegen zijn allen ingevoerd als wegen met een goede 
doorstroming en een hoge doorstroomsnelheid, om daarmee het maximaal 
bereikbare effect te kunnen berekenen.

Variant omleidingen
Deze variant bestaat uit een omleiding van de hoofdstructuur om Oerle en 
een omleiding om Veldhoven-dorp. Een Westelijke ontsluitingsroute bestaat 
wel, maar deze dient alleen als wijkontsluitingsweg van Veldhoven-west en is 
geen onderdeel van de hoofdstructuur. In figuur 0.2 zijn de verschillen met de 
referentievariant aangegeven: met rood een toename en met groen een 
afname van het verkeer (mvt spitsuur, 2020).

Figuur 0.2 Toe- en afname verkeer in de variant omleidingen ten opzichte 
van de referentie

Opgemerkt wordt dat in de schetsen en in de modelberekeningen is uitgegaan 
van een indicatieve verbinding. Exacte trace’s van de omleidingen liggen niet 
vast. De omleiding Veldhoven-dorp kan bijvoorbeeld bestaan uit een 
verbeterde Oeienbosdijk/De Run 8100 met een rechtstreekse aansluiting op 
de Kempenbaan. Een andere variant hiervoor bestaat uit een nieuwe 
verbinding vanaf de Oeienbosdijk tussen de A67 en Den Boogerd naar de 
Kempenbaan. Voor de verkeerskundige effecten maakt dit niet veel uit. 
Ditzelfde geldt ook voor de omleiding Oerle: daar is een afbuiging van de 
Banstraat ten zuiden van Zandoerle nodig om ook sluipverkeer via Zandoerle 
te weren.
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Effecten:
De omleiding om Oerle functioneert. De Kerkstraat wordt niet meer zwaar 
belast.
De omleiding om Veldhoven-dorp is onvoldoende aantrekkelijk om verkeer uit 
Veldhoven-dorp aan te trekken. Het verkeer zoekt naar andere interne routes 
(Dorpstraat, Pastorielaan). Ook op deze routes moeten maatregelen worden 
genomen om dit model te laten functioneren.
De overbelasting op de Kempenbaan wordt door deze variant niet minder. 
Deze wordt alleen minder bij een extra aansluiting op de A67. Deze extra 
aansluiting ontlast ook Veldhoven-dorp.

Variant Westelijke ontsluitingsroute
In deze variant is de Westelijke ontsluitingsroute onderdeel van de 
hoofdstructuur. De ontsluitingsroute ontsluit Habraken en Veldhoven-west en 
dient als omleiding rond Oerle en Veldhoven-dorp.

Effecten:
Door de Westelijke ontsluitingsroute neemt het verkeer op de Heerbaan af. 
Het doorgaande verkeer door Oerle rijdt nu via de Meerhovendreef, de 
noordelijke route.
Het verkeer op de Sondervick neemt met 450 voertuigen af tot 300 (zuidelijk 
deel) à 500 mvt/uur in beide richtingen.
Ook in dit model blijven de problemen op de Kempenbaanaansluiting bestaan. 
Deze lossen alleen op bij een extra aansluiting op de A67. Deze aansluiting 
kan ook de problemen in Veldhoven-dorp verminderen.

Figuur 0.3: Toe- en afname verkeer in variant Westelijke ontsluitingsroute 
ten opzichte van de referentie

Variant T-aansluiting
In deze variant is de Westelijke ontsluitingsroute direct verbonden met de 
Heerbaan. Deze verbinding vormt een integraal onderdeel van de 
hoofdstructuur.
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Figuur 0.4: toe- en afname verkeer in variant T-aansluiting ten opzichte van
de referentie

Effecten:
Het noordelijk deel van de Westelijke ontsluitingsroute is in deze variant nog 
zwaarder belast dan in de variant ‘Westelijke ontsluitingsroute’. Door de 
koppeling met de Heerbaan neemt het verkeer vanuit het zuid-westelijk deel 
van Veldhoven naar Meerhoven niet meer de Heerbaan, maar de 
omleidingsroute rond Oerle. De belasting op de verlengde Heerbaan is 
vergelijkbaar met de belasting op het al bestaande gedeelte van de 
Heerbaan.

Verder is er weinig verschil met de variant Westelijke ontsluitingsroute. Ook 
hier zijn aanvullende maatregelen op de Nieuwstraat nodig om de problemen 
op te lossen.

Vanwege het ontbreken van de extra aansluiting op de A67 zijn de problemen 
op de Kempenbaan niet opgelost.

Variant T-aansluiting met een aansluiting op de A67
In deze variant is de Westelijke ontsluitingsroute doorgekoppeld aan de 
Heerbaan en is er een extra aansluiting op de A67.

figuur 0.5: toe- en afname verkeer in variant T-aansluiting op de A67 ten 
opzichte van de referentie
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Effecten:
In deze variant is er een duidelijke afname van de problemen in Veldhoven
dorp door de aantrekkelijke nieuwe verbinding buitenom.
De Westelijke ontsluitingsroute trekt veel verkeer weg van het stedelijke 
wegennet en de problemen op de Kempenbaan zijn hiermee ook opgelost.
In deze variant is er op de aansluiting Kempenbaan en de Westelijke 
ontsluitingsroute echter ook veel doorgaand verkeer ten opzichte van verkeer 
van en naar Veldhoven. Het doorgaand verkeer heeft als herkomst of 
bestemming voornamelijk Knegsel en Steensel, maar komt ook uit Waalre en 
Valkenswaard. Deze variant biedt een regionale oplossing en is een kortere 
route voor verkeer dat nu via de aansluiting op ‘Het Stuivertje’ rijdt.

De aansluiting op de A67 lost deels de problemen in Veldhoven-dorp op.

Tot slot maakt een aansluiting op de A67 in theorie sluipverkeer tussen A67 en 
A2 mogelijk. Zeker bij een calamiteit of ernstige congestie rondom knooppunt 
De Hogt kan hier sluipverkeer gaan optreden. Echter, zonder aansluiting op de 
A67 zullen bij een calamiteit de opritten naar de A2 waarschijnlijk ook in 
Veldhoven zelf geblokkeerd raken en zal er overlast op het Veldhovense 
wegennet optreden. De overlast zal in dat geval even groot zijn. Ten slotte 
geeft een extra aansluiting op de A67 bij calamiteiten juist meer flexibiliteit: 
de bereikbaarheid van Veldhoven zal toenemen, er zijn immers meer 
toegangen.

Conclusies

Alle varianten voldoen voor Veld hoven-west
Voor Veldhoven-west geldt dat de ontsluiting van de nieuwe woningbouw in 
alle varianten goed is. Ook in de referentievariant (‘niets extra’s doen’) is 
Veldhoven-west goed bereikbaar via de Heerbaan, de Sondervick en de 
Kempenbaan. Wel ontstaat dan extra doorgaand verkeer door Veldhoven
dorp.

De variant T-aansluiting biedt voordelen voor Veldhoven
Er zijn twee ‘probleemgebieden’ in Veldhoven, die door ingrepen in de 
hoofdstructuur kunnen worden opgelost: Veldhoven-dorp en Oerle.

Alle drie de beschreven varianten bieden de mogelijkheid om de problemen in 
Oerle en Veldhoven-dorp op te lossen. Er zijn dan wel extra 
verkeersremmende maatregelen nodig op de Oude Kerkstraat, De Plank, de 
Kromstraat, de Nieuwstraat, de Dorpstraat en de Pastorielaan. De variant T- 
aansluiting lijkt het meest aantrekkelijke en efficiëntste alternatief voor 
Veldhoven-dorp. Deze variant trekt op natuurlijke wijze veel verkeer weg uit 
Oerle en Veldhoven-dorp.
De variant met een extra aansluiting op de A67 lijkt op natuurlijke wijze het 
verkeer te herverdelen, zodat er minder ingrijpende maatregelen in 
Veldhoven-dorp nodig zijn.

In figuur 0.6 zijn de (model-)belastingen in het spitsuur weergegeven na 
realisatie van deze variant, inclusief de overige aapassingen op de 
hoofdwegenstructuur (doortrekking P. Zuidlaan, knip in Provincialeweg, 
maatrgelen in Veldhoven-dorp, Oerle en Zandoerle).

De aansluiting op de A67 is nodig voor doorstroming op de Kempenbaan
Alleen een extra aansluiting van de Kempenbaan op de A67 kan de problemen 
op de bestaande aansluiting Kempenbaan-A2 oplossen. Uit het eerste 
onderzoek ‘varianten hoofdstructuur’ bleek al dat de plaats van de 
aansluiting hierbij niets uitmaakt voor het oplossend vermogen. Een 
aansluiting bij ASML genereert echter veel meer verkeer via Veldhoven-dorp; 
de aansluiting bij Koningshof geniet daarom de voorkeur. In combinatie met 
een Westelijke ontsluitingsroute trekt deze variant op natuurlijke wijze 
verkeer uit de probleemgebieden weg.

Deze aansluiting trekt ook veel verkeer uit de regio aan en is daarmee meer 
dan alleen een oplossing voor de Veldhovense problemen. Het risico op 
doorgaand sluipverkeer (verkeer van de A67-aansluiting via de Westelijke 
ontsluitingsroute en de Meerhovendreef naar de A2-aansluiting) is in theorie 
aanwezig, maar zal in de praktijk klein zijn: de route zal altijd minder snel 
zijn dan via de A67/A2. Bij een calamiteit heeft de aansluiting ook een 
positief effect omdat de bereikbaarheid van Veldhoven verbetert.
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Fasering
Als wordt uitgegaan van een extra aansluiting op de A67 en een
Westelijke ontsluítíngsroute met doorkoppelíng van de Heerbaan (T-
varíant), Is een fasering mogelijk:
1. De eerste stap Is het mogelijk maken van de omleiding Oerle. Dan 

kan vanaf de omleiding en vanaf de kruising Heerbaan I Sondervíck 
de eerste fase van Veldhoven-west worden ontsloten.

2. Tegelijk of direct daarop volgend kan de zuidelijke omleiding
Veldhoven-dorp mogelijk gemaakt worden, samen met
verkeersremmende maatregelen In Veldhoven-dorp.

3. De derde stap Is de aanleg van het ontbrekende deel van de 
Westelijke ontsluítíngsroute.

4. Op termijn kan de aansluiting op de A67 worden gerealiseerd.

Intensiteiten in 2020 in twee richtingen 
Gemiddelde van ochten- en avondspits

figuur 0.6: belastingen voorkeursvariant 2020, spitsuur
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BIJLAGE 5: ONTSLUITING VELDHOVEN-WEST

Vraagstelling
Bij de vorming van het nieuwe College van B en W is een bestuursakkoord 
getekend waarin voor de ontsluiting van Veldhoven-west het volgende wordt 
opgemerkt.
» Bij de start van de bouw in deelgebieden van Veldhoven-west dient de 

ontsluitingsweg van de nieuwe wijk in ieder geval voor dat deel te zijn 
aangelegd.

» De tracékeuze van de Westelijke ontsluitingsroute moet een eventuele 
latere uitbreiding tot vierbaansweg niet in de weg staan.

» Aandachtspunten zijn onder meer de aansluiting van de ontsluitingsweg 
op de A67, de N69 en de provinciale weg naar Steensel.

» Er komt een heroverweging van het HOV-systeem. De voorkeur gaat uit 
naar een ringvervoersysteem in Veldhoven, dat aansluit op het City- 
centrum, alle wijken, inclusief Veldhoven-west, het Maxima Medisch 
Centrum en de Kempen Campus. Er komen geen HOV-lussen in de 
woonwijken.

» Heroverweging van de verkeerssituatie op de Sondervick en de 
afwikkeling van verkeersstromen van en naar de Kempen Campus is 
noodzakelijk.

De notitie “VCP-Veldhoven, hoofdwegenstructuur en keuze” is op 23 januari 
2006 in de commissie SOOW behandeld. De commissie heeft toen ingestemd 
met het standpunt van het college, te weten: de voorgestelde 
verkeersstructuur als basis te laten dienen voor de toekomstige 
hoofdwegenstructuur en het openbaar vervoer in het op te stellen 
Verkeerscirculatieplan (VCP). Inmiddels is het VCP daarop gebaseerd.

Voorafgaand aan de behandeling van deze notitie in de commissie is gebruik 
gemaakt van het spreekrecht. Eén van de insprekers bracht een alternatieve 
ontsluiting voor Veldhoven-dorp onder de aandacht, die ook verwoord was in 
een notitie van een van de deelnemers aan de klankbordgroep voor het VCP 
(Dhr. W. Smits). Het voorstel houdt een extra verbinding in tussen de nieuwe 
Westelijke ontsluitingsroute en de Abdijlaan (tracé Europalaan). Ook 
stedenbouwkundige bureau’s hebben in hun visie op de ontwikkeling van 
Veldhoven-west een dergelijke verbinding opgenomen.

Dit resulteert in de volgende vraagstelling:
Het College van B en W wil op korte termijn een uitspraak kunnen doen over 
de ingebrachte voorstellen voor de ontsluiting van Veldhoven-west. Deze 
voorstellen wijken af van de voorgestelde verkeersstructuur, die genomen is 
in de notitie “VCP-Veldhoven, hoofdwegenstructuur en keuze”. De 
aanvullende afweging en het besluit daarover wil het College van B en W , 
indien mogelijk, nog verwerken in het VCP.

De aanpak
Voor een goede afweging is het nodig om het volgende in beeld te brengen:
» de voor- en nadelen van een oost-westverbinding tussen Veldhoven-west 

en de bestaande bebouwde kom van Veldhoven;
» de consequenties en randvoorwaarden van een dergelijke verbinding;
» de wenselijkheid van een dergelijke verbinding.

Basis is de verkeersstructuur voor Veldhoven volgens het VCP. Voor de oost- 
west verbinding worden verschillende varianten beoordeeld, waarin de 
functie van de verbinding varieert:
1. Onderdeel van het hoofdwegennet en doorgetrokken door Veldhoven

west naar de Westelijke ontsluitingsroute.
2. Onderdeel van het hoofdwegennet, aangesloten op Veldhoven-west en 

niet doorgetrokken door Veldhoven-west naar de Westelijke 
ontsluitingsroute.

3. Onsluitingsweg voor Veldhoven-west als erftoegangsweg (ETW of ETW- 
plus)

Achtereenvolgens is beschreven welke ontwikkelingen en aspecten een rol 
spelen bij de afwegingen en de beschrijving en de beoordeling van de 
varianten. De beoordeling is kwalitatief van aard en daar waar mogelijk 
onderbouwd door beschikbare cijfers uit het verkeersmodel (ontleend aan 
varianten voor het VCP). De rapportage wordt afgesloten met conclusies en 
aanbevelingen. In deze aanbeveling is opgenomen:
» welke varianten niet wenselijk zijn en waarom niet;
» welke varianten te overwegen zijn en onder welke condities;
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» welke voor- en nadelen deze te overwegen varianten hebben;
» op welke wijze het advies verwerkt kan worden in het VCP;
» of een aanvullende beoordeling met het verkeersmodel wenselijk is.

Integrale afweging nodig
De realisatie van Veld hoven-west betekent in relatieve zin een grote 
uitbreiding van de gemeente Veldhoven. Maar ook in absolute zin is 
Veldhoven-west een grote uitbreiding. In de periode 2005 - 2030 woren 2.700 
woningen gebouwd (ongeveer 6.000 inwoners). Veldhoven-west is aangewezen 
op de bestaande stedelijke voorzieningen, die goed bereikbaar moeten zijn 
met alle vervoerwijzen.

De beoordeling van de ontsluiting van Veldhoven-west gaat om meer dan 
alleen een vraagstuk op het gebied van verkeersafwikkeling. De volgende 
invalshoeken spelen een rol:

Effecten op het hoofdwegennet
Het toevoegen aan of weghalen uit het hoofdwegennet van een wegverbinding 
heeft consequenties voor de routekeuze. Dit heeft effecten voor de 
verkeerbelastingen en de benodigde capaciteit. Tevens moet beoordeeld 
worden of er geen ongewenste verdeling over het wegennet ontstaat.

Effecten op directe omgeving van de verbinding
Een nieuwe wegverbinding of een verbinding die een zwaardere 
verkeersfunctie krijgt, heeft effecten op de omgeving waarin deze verbinding 
ligt. Deze effecten worden bepaald door de verkeersintensiteiten en de wijze 
waarop de verbinding (stedenbouwkundig en verkeerskundig) wordt ingepast. 
Gevolgen voor de directe omgeving betreffen: geluid, luchtkwaliteit, 
verkeersveiligheid, oversteekbaarheid en de beleving.
Het maatschappelijk draagvlak hangt in grote mate af van de effecten, 
waarmee belanghebbenden worden geconfronteerd. Als deze negatief zijn of 
negatief worden ingeschat, dan zal het maatschappelijk draagvlak ontbreken. 
Een nieuwe wegverbinding door bestaand stedelijk gebied heeft altijd 
consequenties voor de belanghebbenden in de omgeving van de nieuwe 
verbinding. De vraag is dan ook op welke wijze negatieve effecten kunnen 
worden beperkt of gecompenseerd.

Effecten op de verblijfsgebieden
Er zal beoordeeld moeten worden of een wijziging in de verkeersstructuur 
ongewenste effecten veroorzaakt op de verblijfsgebieden en op welke wijze 
deze kunnen worden voorkomen of gecompenseerd. Het gaat hierbij dus om 
een groter gebied dan de omgeving van de weg zelf. Gevolgen voor het 
verblijfsgebied kunnen zijn: toename sluipverkeer, toename geluidbelasting, 
afname luchtkwaliteit, afname verkeersveiligheid, verminderen 
oversteekbaarheid en een negatievere beleving.
In ieder geval moeten de mogelijke consequenties worden beoordeeld voor de 
volgende gebieden en wegen: Veldhoven-dorp, Nieuwstraat, Sondervick, 
overige noord-zuid- en oost-westverbindingen, het City-centrum.

Fietsverbindingen naar en van Veldhoven-west
De verbindingen met de bestaande stad vereisen een bepaalde kwaliteit. 
Directe veilige verbindingen naar de omliggende wijken en het City-centrum 
zijn noodzakelijk. De ontwikkeling van de Kempen-Campus vraagt ook om 
goede fietsverbindingen van de bestaande stad naar en van deze locatie. De 
oversteekbaarheid van de Sondervick is daarbij een speciaal aandachtspunt.

Openbaar vervoer naar Veldhoven-west
Beoordeeld zal moeten worden welke samenhang er bestaat met de HOV- 
bediening van Veldhoven-west.

Oriëntatie op de bestaande voorzieningen
Veldhoven-west dient gebruik te maken van bestaande (winkel)voorzieningen 
in het City-centrum en Veldhoven-dorp. Het weglekken van koopstromen naar 
bijvoorbeeld Eindhoven moet voorkomen worden, omdat dat het draagvlak 
voor de eigen voorzieningen ondermijnt. De verkeersstructuur maakt derhalve 
ook onderdeel uit van de visie op de stad en heeft invloed op het 
functioneren van de stad. In een eerste presentatie van de 
stedenbouwkundige visies is een verbinding naar de bestaande stad 
opgenomen. In deze visie is eveneens de Westelijke ontsluitingsroute 
opgenomen, waarvoor nog verschillende trace’s mogelijk zijn.
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Variant 0: het VCP, de referentie

Verkeersstructuur hoofdwegennet
» Veldhoven-west wordt via de Westelijke ontsluitingsroute ontsloten voor 

het autoverkeer.
» Er zijn voor het autoverkeer geen rechtstreekse of slechts beperkte 

aansluitingen van Veldhoven-west aan de bestaande wegenstructuur (de 
Sondervick, Nieuwstraat, Kromstraat/Dorpstraat, Europalaan). Vrijwel al 
het autoverkeer rijdt eerst naar de Westelijke ontsluitingsroute en kiest 
vervolgens (afhankelijk van de bestemming) een vervolgroute via de 
Oersebaan/Meerhovendreef, de Heerbaan, de A67 of de Kempenbaan.

» De Europalaan is een erftoegangsweg met een beperkte en 
ondergeschikte functie voor slechts een beperkt gedeelte van Veldhoven
west

De verblijfsgebieden
» Veldhoven-dorp en omgeving behoort tot het verblijfsgebied.
» De volgende wegen en straten liggen in het verblijfsgebied en zijn 

erftoegangsweg (ETW): de Sondervick, de Kromstraat, de Dorpstraat 
(mogelijk ETW-plus), de Nieuwstraat, de Knegselseweg en de Europalaan. 
Deze wegen hebben als functie om het verblijfsgebied te ontsluiten.

» Deze genoemde erftoegangswegen behoren geen doorgaand verkeer te 
hebben. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen nodig in Veldhoven-dorp, 
op de noord-zuidroute (Sondervick) en de oost-westroutes (Europalaan, 
Dorpstraat, Kromstraat, Nieuwstraat). Het VCP voorziet niet in de exacte 
oplossing en maatregelen voor het weren van doorgaand verkeer. Dit is 
een uitwerking op zich, waarbij de direct belanghebbenden eveneens een 
rol moeten kunnen spelen. De maatregelen kunnen bestaan uit een 
combinatie van verkeerscirculatiemaatregelen, capaciteitsbeperkingen 
en inrichting (gericht op de functie en de beleving). Het weren van het 
doorgaande verkeer is een voorwaarde. Deze voorwaarde kan 
gemakkelijker ingevuld worden als er goede alternatieven zijn.

» De mogelijkheid tot het weren van doorgaand verkeer in de 
verblijfsgebieden wordt mede bepaald door de kwaliteit van de 
verkeersafwikkeling op vervangende routes, in dit geval de Westelijke 
ontsluitingsroute en de Kempenbaan.

Onder de voorgaande aannames en uitgangspunten treden de volgende 
wijzigingen in de intensiteiten op:

Wiizi gingen intensiteiten verblijfsgebieden (avondspits)
Huidige wegenstructuur VCP

2000 2020 met 
Veldhoven-west

2020 met Veldhoven-west

Sondervick 700 1.100 500
Kromstraat 600 1.000 100
Dorpstraat 300 500 200
Nieuwstraat 400 500 200
Knegselseweg 300 400 500
Europalaan 200 400 100
Berekende intensiteiten zijn voor de huidige situatie getoetst aan de gemeten 
intensiteiten, toekomstige berekende intensiteiten met het verkeersmodel kunnen 
afwijken van de werkelijke intensiteiten.

Fietsverbindingen
Volgens het VCP lopen de hoofdfietsroutes over de Sondervick, de Bossebaan 
en het verlengde daarvan en de Europalaan. Hoofdfietsroutes langs 
hoofdverkeerswegen zijn in principe vormgegeven als vrijliggend fietspad. 
Kruisingen met de hoofdwegenstructuur zijn geregeld of ongelijkvloers. In de 
referentievariant behoren de Sondervick en de Europalaan niet tot de 
hoofdwegenstructuur en hebben daarom in principe geen vrijliggende 
fietspaden nodig. Het oversteken vindt gelijkvloers plaats. De ‘verlengde’ 
Bossebaan is een nieuwe fietsverbinding en zal als een vrijliggend fietspad 
moeten worden vormgeven.
Voor de verbinding van Veldhoven-west en specifiek de Kempen-Campus is de 
oversteekkwaliteit van de Sondervick van belang. In het VCP is de 
oversteekbaarheid goed: de intensiteiten zijn laag en speciale voorzieningen 
zijn daarom niet nodig. De hoofdfietsroutes tussen Veldhoven-west en 
Veldhoven kunnen desgewenst voorrangsroutes worden.
De fietsroutes over de Europalaan en het verlengde van de Bossebaan vragen 
speciale aandacht voor de sociale veiligheid.
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Figuur 3.1 variant 0: gewenst hoofdwegennet Veldhoven volgens VCP (2006)
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Openbaar vervoer
Het VCP doet nog geen uitspraken over de ontsluiting van Veldhoven-west. In 
het Coalitieprogramma 2006-2010 is opgenomen dat de gemeente inzet op 
adequaat openbaar vervoer met goede verbindingen in Veldhoven en met de 
buurgemeenten. Er komt een heroverweging van het HOV-systeem, waarbij de 
voorkeur uitgaat naar een ringvervoersysteem in Veldhoven. Hierbij wordt 
een eindhalte/overstappunt van het HOV gevoed door een aanvullend systeem 
van openbaar vervoer dat aansluit op het City-centrum, alle wijken (inclusief 
Veldhoven-west), het Maxima Medisch Centrum en de Kempen Campus. Er 
komen geen “HOV-lussen” in de woonwijken.
De gemeente Veldhoven vertaalt haar ambities op het gebied van het 
openbaar vervoer in het meeste gewenste en haalbare systeem. Deze 
ambities en de visie op het meest gewenste systeem worden ingebracht in het 
SRE, met als doel om dit voortvárend tot stand te brengen.

Oriëntatie op de bestaande voorzieningen
De fietsverbindingen zijn rechtstreeks. Voor het openbaar vervoer hangt dit 
nog af van het te kiezen tracé. De verbindingen voor het autoverkeer zijn in 
het VCP niet rechtstreeks. Vanuit Veldhoven-west bereikt men het City- 
centrum per auto via een route dit als volgt is opgebouwd: erftoegangsweg in 
Veldhoven-west, Westelijke ontsluitingsroute en/of de Heerbaan en/of de 
Kempenbaan. Daar valt het volgende over op te merken:
» Er moet omgereden worden. De grootste omrijdfactor geldt voor het 

oostelijk gedeelte van Veldhoven-west. Naar het westen toe neemt de 
omrijfactor af en komt men directer op een snelle route van het 
hoofdwegennet. Het noordelijk gedeelte van Veldhoven-west kan 
bovendien over een vrij directe verbinding beschikken via de noordzijde 
van de Sondervick en de Heerbaan. De omrijfactor is derhalve feitelijk 
alleen van toepassing op het midden en zuidelijk gedeelte van 
Veldhoven-west voor de oriëntatie op het City-centrum. Voor andere 
bestemmingen is een route via het voorgestelde hoofdwegennet volgens 
het VCP, een logisch uitgangspunt. Het is niet gewenst om daar het 
centrumgebied extra mee te belasten.

» De fietsafstand van het oostelijk gedeelte van Veldhoven-west naar het 
City-centrum bedraagt minder dan 2 km (« 10 minuten fietsen), vanaf het 
westelijk gedeelte van Veldhoven-west bedraagt de afstand minder dan

Verkeerscirculatieplan

3,0 km. De concurrentiepositie van de fiets ten opzichte van de auto is 
gunstig bij de verkeersstructuur zoals voorgesteld in het VCP;

» Het autoverkeer van en naar Veldhoven-west belast de bestaande 
gebieden, die direct grenzen aan Veldhoven-west niet extra;

» Een rit per auto vanuit Veldhoven-west naar concurrerende centra naar 
Eindhoven is altijd verder en neemt meer tijd in beslag dan een rit naar 
het City-centrum van Veldhoven-west.
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Variant 1: Hoofdweg door Veldhoven-west

Wijziging Verkeersstructuur hoofdwegennet ten opzichte van VCP 
De hoofdwegenstructuur wordt uitsebreid met een oost-westverbinding 
tussen de Westelijke ontsluitingsroute en het bestaande stedelijk gebied. 
Deze verbinding loopt door Veldhoven-west en kan aansluiten op de verlengde 
Bossebaan of de Europalaan. De route via de Europalaan komt overeen met de 
variant die ingebracht is door dhr. Wim Smits (lid van de klankbordgroep VCP) 
en door hem aangeboden is aan de gemeenteraad.
Deze variant is niet doorgerekend voor het VCP. In het VCP is het model 
assenkruis beoordeeld, echter daar was geen Westelijke ontsluitingsroute in 
opgenomen.

De geprognotiseerde intensiteiten op de route Bossebaan bedroegen in het 
model assenkruis 800-1000 mvt in de avondspits, op de Europalaan was de 
intensiteit 500 mvt/uur. In de variant met een aansluiting op de Westelijke 
ontsluitingsroute zal de intensiteit op de verbindingsroute hoger liggen: via de 
Westelijke ontsluitingsroute wordt immers meer verkeer naar de centraal 
gelegen verbindinsgroute (Bossebaan of Europalaan) getrokken. Geschat 
wordt dat de intensiteit van deze verbindingsroute circa 1.000 mvt in de 
avondspits wordt. De verkeersdruk op de aansluitende wegvakken neemt dan 
ook uiteraard toe. Dit geldt voor onder andere: de Abdijlaan, de Pastorielaan, 
de Dorpstraat, de Bossebaan, de Burgemeester van Hoofflaan, de Sterrenlaan 
en de Heemweg. Extra verkeersdruk is nauwelijks te beperken omdat de 
hoofdverkeersweg vanaf de Westelijke ontsluitingsroute niet “dood” mag 
lopen.

Effecten op directe omgeving van de verbinding
Een nieuwe oost-westverbinding loopt in de zone rondom de Europalaan of 
het verlengde van de Bossebaan. Omdat in deze variant de verbinding een 
onderdeel is van het hoofdwegennet met hoge intensiteiten ontstaan, zonder 
specifieke maatregelen, negatieve omgevingseffecten: geluid, luchtkwaliteit, 
oversteekbaarheid, verkeersveiligheid. Daarom stelt dit hoge eisen aan de 
inpasbaarheid in één van de bestaande groenstroken. Een weg op maaiveld 
betekent, ten gevolge van de zware verkeersfunctie, letterlijk een 
doorsnijding van het bestaande en nieuwe stedelijk gebied.

De verblijfsgebieden
Door het introduceren van een nieuwe verbinding in de hoofdwegenstructuur 
ontstaan nieuwe doorgaande verkeersstromen op de volgende routes:
» Westelijke ontsluitingsroute - Veldhoven-dorp (Kromstraat, De Plank) - 

Kempenebaan;
» Westelijke ontsluitingsroute - Bossebaan of Abdijlaan - ontsluitingswegen 

rondom City-centrum - Heerbaan;
» Westelijke ontsluitingsroute - Sondervick - Heerbaan.
De wegen rondom het City-centrum behoren tot het hoofdwegennet. Door de 
extra zware belasting zal de verkeersafwikkeling verslechteren. Het weren 
van doorgaand verkeer in deze variant op deze routes is niet aan de orde, 
daar ze onderdeel uitmaken van de hoofdwegenstructuur.
De Sondervick en de routes rondom Veldhoven-dorp worden extra belast. Dat 
was juist niet de bedoeling volgens het VCP omdat dit kwetsbare routes zijn 
in oude structuren. In het VCP wordt juist een afname van de 
verkeersbelasting nagestreefd op deze routes. Daarom is het nodig om in deze 
variant één van de volgende maatregelen te nemen:
» Harde knip op de Sondervick ten noorden van de kruising met de nieuwe 

verbindingsweg én een harde knip in Veldhoven-dorp òf 
» Het niet aansluiten van de nieuwe verbindingsweg op de Sondervick en de 

Kromstraat. Dit kan door het segmenteren van de wijk Zonderwijk (T- 
aansluiting en losknippen) of door de aanleg van een ongelijkvloerse 
kruising.

Fietsverbindingen
Door de extra verkeersbelasting rondom het City-centrum kunnen daar 
negatieve effecten ontstaan op het fietscomfort (extra wachttijden, afname 
verkeersveiligheid).
Een verbindingsweg over de Europalaan is te combineren met een (sociaal 
veilige) fietsroute naar de Kempen-Campus. Een verbindingsweg over het 
verlengde van de Bossebaan is te combineren met een (sociaal veilige) directe 
fietsroute naar het City-centrum.
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Randweg EindhovenOerle

Wegennet Veldhoven

Stroomweg

Gebiedsontsluitingsweg

‘T Look Nieuwe gebiedsontsluitingsweg (indicatief)

Erftoegangswegen plus (ETW*)

Aansluiting erftoegangsweg aan hoofdwegennet

Nieuwe aansluiting
Zonderwijk

Verblijfsgebied

Optie gebiedsontsluitingsweg (GOW)

Veldhoven Dorpj

Wijzigingen intensiteiten verblijfsgebieden 
(avondspits)

Huidige
verkeersstructuur

VCP

2000 2020
VCP

2020 met 
hoofdweg 

Europalaan
Sondervick 700 500 400
Kromstraat 600 100 200
Dorpstraat 300 200 100
Nieuwstraat 400 200 200
Knegselseweg 300 500 500
Europalaan 200 100 1.000
Sterrenlaan 1.100 1.400 1.600
Abdij laan 700 900 1.400
Bossebaan 700 700 700
Heemweg 1.000 1.300 1.400
Burgemeester
van
Hoofflaan

700 1.000 1.200

In de kolom ‘2020 met hoofdweg Europalaan’ is de 
intensiteit in de avondspits in twee richtingen 
samen gegeven voor de variant waarbij de nieuwe 
verbindinsgweg in het verlengde van de Europalaan 
komt te liggen. De intensiteiten zijn daarbij 
ingeschat aan de hand van de effecten van het 
model Assenkruis.

Figuur 4.1 variant 1 hoofdweg door Veldhoven-west
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Omdat op de noord-zuidroute Sondervick - De Plank ingrijpende maatregelen 
nodig zijn, ontstaan daar positieve effecten voor de fietsers. Daardoor wordt 
ook de oversteekbaarheid van de Sondervick en de Kromstraat goed ten 
gevolge van lage intensiteiten op de kruisende route of het toepassen van een 
ongelijkvloerse kruising.

Openbaar vervoer
Indien uiteindelijk gekozen zou worden voor het doortrekken van het huidige 
(H)OV-systeem naar Veldhoven-west dan is een combinatie van een (H)OV- 
verbinding en een nieuwe verbindingsweg (als onderdeel van het 
hoofdwegennet) niet goed op hetzelfde tracé te combineren. Ten gevolge van 
de hoge intensiteiten op de verbindingsweg is een exclusieve baan voor het 
(H)OV noodzakelijk. Dit vraagt op maaiveld een groot ruimtebeslag en extra 
barrièrewerking. In deze variant ligt het voor de hand om de trace’s van het 
(H)OV en de verbindingsweg volledig te splitsen.
Ten gevolge van de nieuwe verbindingsweg ontstaat extra verkeersdruk op de 
wegen rondom het City-centrum. Daar waar (H)OV niet beschikt over een 
vrije baan zal dit negatieve gevolgen hebben voor de doorstroming en de 
betrouwbaarheid van het (H)OV.

Oriëntatie op de bestaande voorzieningen
Een nieuwe verbindingsweg geeft een directe oriëntatie voor de 
autogebruiker op de bestaande stad en het City-centrum. Of de automobilist, 
in deze variant, daar echt voordeel van heeft valt te betwijfelen. De 
voordelen van een korte rechtstreekse route worden waarschijnlijk teniet 
gedaan door een slechtere bereikbaarheid, doordat de wegen rondom het 
City-centrum te zwaar worden belast.
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Variant 2: Hoofdweg vanaf Veldhoven-west

Wijziging Verkeersstructuur hoofdwegennet ten opzichte van VCP 
De hoofdwegenstructuur wordt uitsebreid met een oost-westverbinding die 
Veldhoven-west verbindt met de hoofdwegen in het bestaande stedelijk 
gebied. Deze hoofdweg loopt tot Veldhoven-west en niet er doorheen. Deze 
verbinding vanaf Veldhoven-west kan aansluiten op de verlengde Bossebaan of 
de Europalaan.
Deze variant is niet doorgerekend. In het VCP is het model assenkruis 
beoordeeld, echter daar was geen Westelijke ontsluitingsroute in opgenomen. 
De hier beschreven variant zal echter wel nagenoeg dezelfde effecten hebben 
als het assenkruis. De verkeersstructuur van Veldhoven-west moet namelijk 
zodanig zijn dat er geen doorgaand verkeer ontstaat tussen de nieuwe 
verbindingsweg en de Westelijke ontsluitingsroute. Dit is een principiële 
wijziging ten opzichte van variant 1.
De geprognotiseerde intensiteiten op de route Bossebaan bedroegen in het 
model assenkruis 800-1.000 mvt in het avondspitsuur. De verkeersdruk op de 
aansluitende wegvakken neemt dan ook uiteraard toe, naar verwachting iets 
minder dan in variant 1. Dit geldt voor onder andere: de Abdijlaan, de 
Pastorielaan, de Dorpstraat, de Bossebaan, de Burgemeester van Hoofflaan, 
de Sterrenlaan en de Heemweg.

Effecten op directe omgeving van de verbinding
Een nieuwe oost-westverbinding loopt in de zone rondom de Europalaan of 
het verlengde van de Bossebaan. Omdat in deze variant de verbinding een 
onderdeel is van het hoofdwegennet met hoge intensiteiten ontstaan, zonder 
specifieke maatregelen, negatieve omgevingseffecten: geluid, luchtkwaliteit, 
oversteekbaarheid, verkeersveiligheid. Daarom stelt dit hoge eisen aan de 
inpasbaarheid in één van de bestaande groenstroken. Een weg op maaiveld 
betekent, ten gevolge van de zware verkeersfunctie, letterlijk een 
doorsnijding van het bestaande stedelijk gebied.

De verblijfsgebieden
Door het introduceren van een nieuwe verbinding in de hoofdwegenstructuur 
ontstaan potentieel nieuwe doorgaande verkeersstromen op de volgende 
routes:
» Westelijke ontsluitingsroute - Veldhoven-dorp (Kromstraat, De Plank) - 

Kempenbaan;
» Westelijke ontsluitingsroute - Bossebaan of Abdijlaan - ontsluingswegen 

rondom City-centrum - Heerbaan;
» Westelijke ontsluitingsroute - Sondervick - Heerbaan.

De wegen rondom het City-centrum behoren tot het hoofdwegennet. Door de 
extra belasting zal de verkeersafwikkeling verslechteren. Het weren van 
doorgaand verkeer in deze variant op deze routes is niet aan de orde, daar ze 
onderdeel uitmaken van de hoofdwegenstructuur.
Voor de Sondervick en Veldhoven-dorp geldt hetzelfde als voor variant 1.

Fietsverbindingen
Gelijk aan variant 1.

Openbaar vervoer
Gelijk aan variant 1.

Oriëntatie op de bestaande voorzieningen
Gelijk aan variant 1.
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Figuur 5.1 variant 2 hoofdweg vanaf Veldhoven-west
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Variant 3: Erftoegangsweg-plus vanaf Veldhoven-west

Wijziging Verkeersstructuur hoofdwegennet ten opzichte van VCP 
Veldhoven-west wordt door middel van een erfřoegongsweg-p/us 
rechtstreeks verbonden met de hoofdwegen in het bestaande stedelijk 
gebied. Deze verbinding vanaf Veldhoven-west kan aansluiten op de verlengde 
Bossebaan of de Europalaan. De verbinding zelf maakt geen onderdeel uit van 
het hoofdwegennet en mag niet als doorgaande route functioneren naar en 
tussen delen van het hoofdwegennet. Er mag bijvoorbeeld geen doorgaande 
route ontstaan tussen het City-centrum en de Westelijke ontsluitingsroute en 
bijvoorkeur evenmin tussen Veldhoven-west en bijvoorbeeld de Heerbaan. De 
verbinding over het verlengde van de Bossebaan of de Europalaan is een 
erftoegangsweg-plus (verblijfsgebied).
Deze variant is niet doorgerekend voor het VCP. De nieuwe erftoegangsweg 
genereert verkeer van en naar Veldhoven-west. De intensiteiten moeten lager 
liggen dan in variant 2 omdat de nieuwe verbindingsweg geen functie mag 
vervullen als doorgaande route naar bijvoorbeeld de Heerbaan en de 
Kempenbaan.

Effecten op directe omgeving van de verbinding
Een nieuwe oost-westverbinding loopt in de zone rondom de Europalaan of 
het verlengde van de Bossebaan. In deze variant is het uitgangspunt dat de 
weg functioneert als erftoegangsweg-plus en onderdeel is van het 
verblijfsgebied met een snelheidsregime van maximaal 30 km/uur. Een 
dergelijke weg is in principe goed inpasbaar, maar vergt uiteraard altijd 
ruimte ten koste van de bestaande groenvoorzieningen.

De verblijfsgebieden
Door het introduceren van een nieuwe verbinding naar de 
hoofdwegenstructuur ontstaan potentieel nieuwe doorgaande 
verkeersstromen op de volgende routes:
» Westelijke ontsluitingsroute/Veldhoven-west - Veldhoven-dorp 

(Kromstraat, De Plank) - Kempenbaan;
» Westelijke ontsluitingsroute/Veldhoven-west - Bossebaan of Abdijlaan - 

ontsluitingswegen rondom City-centrum - Heerbaan;
» Westelijke ontsluitingsroute/Veldhoven-west - Sondervick - Heerbaan.

In deze variant geldt het principe dat deze doorgaande routes uitgesloten 
moeten worden. Dit stelt de nodige (mogelijk tegenstrijdige) eisen.
De interne verkeersstructuur van Veldhoven-west moet zodanig worden 
opgezet dat het gebruik van Veldhoven-west als doorgaande route tussen de 
Westelijke ontsluitingsroute en de Bossenbaan of Europalaan niet optreedt. 
Het zal lastig zijn om aan deze eis te kunnen voldoen omdat in deze variant in 
principe iedere locatie in Veldhoven-west een verbinding moet kunnen 
hebben naar zowel de Westelijke ontsluitingsroute of de erftoegangsweg-plus 
via de Bossebaan of de Europalaan. Dit stelt hoge eisen aan de interne 
verkeersstructuur en de stedenbouwkundige opzet. De aansluitingen van 
Veldhoven-west aan de Westelijke ontsluitingsroute en de verbindingsweg(en) 
naar de bestaande stad mogen niet in elkanders verlengde liggen. Een 
centrale ligging van de verbinding naar de bestaande stad heeft dan de 
voorkeur, zodat ten noorden en ten zuiden daarvan meerdere aansluitingen 
aan de Westelijke ontsluitingsroute mogelijk blijven. Dat betekent dat, wat 
dit punt betreft, een verbinding over het verlengde van de Bossebaan de 
voorkeur heeft. Overigens zal dit uiteindelijk mede afhangen van de 
stedenbouwkundige opzet en structuur van Veldhoven-west.
De wegen rondom het City-centrum mogen niet aantrekkelijk zijn voor 
doorgaand verkeer. Dit geldt voor de Bossebaan, de Sterrenlaan ten noorden 
van de Bossebaan en de Heemweg. Deze wegen dienen dan te worden 
gewijzigd van gebiedsontsluitingsweg naar erftoegangsweg-plus. Dit pleit, wat 
dit punt betreft, niet voor een centrale ligging voor de verbinding naar de 
bestaande stad. Een tracé via de Europalaan heeft dan de voorkeur boven het 
verlengde van de Bossebaan. In dat geval kan het noordelijke gedeelte van 
Veldhoven-west een aansluiting krijgen op de noordzijde van de Sondervick, 
zodat er ook voor het noordelijke gedeelte van Veldhoven-west een directe 
route is naar het City-centrum. Voor het overige gelden de eisen zoals deze in 
het VCP reeds zijn opgenomen.
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Figuur 6.1 variant 3 erftoegangsweg-plus vanaf Veldhoven-west
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Fietsverbindingen
Een erftoegangsweg via het verlengde van de Bossebaan is goed te 
combineren met een fietsroute. Dit is een pluspunt voor de sociale veiligheid. 
Daarnaast is een fietsroute via de Europalaan gewenst. Beide verbindingen 
zijn in het VCP opgenomen.
De intensiteiten op de Sondervick (erftoegangsweg) zijn van een zodanig 
niveau dat de oversteekbaarheid (gelijkvloers) goed is.

Openbaar vervoer
Openbaar vervoer en een erftoegangsweg zijn qua verkeersbelasting te 
combineren. Immers de intensiteiten op een erftoegangsweg mogen niet hoog 
zijn. Echter het functioneren als erftoegangsweg stelt inrichtingseisen die 
conflicteren met het belang van een vlotte doorstroming van het openbaar 
vervoer. Dit pleit voor het splitsen van de trace’s van het (H)OV en de 
erftoegangsweg of het combineren van het (H)OV met een nieuwe 
verbindingsweg die ingericht wordt als ETW-plus.

Oriëntatie op de bestaande voorzieningen
Indien wordt voldaan aan het weren van doorgaande verkeersbewegingen, 
ontstaat een directe oriëntatie op de bestaande stad, zonder dat extra 
afwikkelingsproblemen ontstaan. Wel mag geconcludeerd worden dat de 
concurrentiepositie van de fiets zal afnemen, hetgeen tot extra autoritten 
kan leiden.

Conclusies en aanbevelingen
In het VCP 2006 is de gewenste hoofdwegenstructuur voor Veldhoven
opgenomen. In deze rapportage is een aantal mogelijke aanvullingen daarop
beoordeeld.
Over de varianten 1 en 2 wordt negatief geadviseerd op basis van de
volgende argumenten:
1. in variant 1 ontstaat een nieuwe barrière in Veldhoven-west.
2. in de varianten 1 en 2 wordt het bestaande hoofdwegennet rondom het 

City-centrum en Veld hoven-dorp onnodig zwaar belast. Dat vermindert de 
bereikbaarheid voor alle bezoekers, die een bestemming hebben in en 
rond het City-centrum.

3. In variant 1 zijn doorstromingsproblemen voor het (H)OV te verwachten.
4. Potentiële oplossingen voor de verblijfsgebieden zoals in het VCP 

aangegeven, dreigen in de varianten 1 en 2 teniet te worden gedaan.
5. Wat betreft de oriëntatie op de bestaande voorzieningen biedt variant 3 

mogelijkheden, mits:
» voldaan kan worden aan de beschreven voorwaarden en

uitgangspunten;
» uit berekeningen met het verkeersmodel blijkt, dat de

verkeersstructuur blijft voldoen aan de doelstellingen van het VCP en 
de belastingen op de aansluitende wegen aanvaardbaar blijken;

» de inpassing oplosbaar is en voldaan kan worden aan de normen voor 
geluid en luchtkwaliteit en dan nog onder voorbehoud van de 
financiering en de planologische en juridische besluitvorming.

Dit leidt tot de volgende 2 mogelijke principe-modellen:
1. Erftoegangsweg(-plus) over het verlengde van de Bossebaan,

aansluitingen aan de Westelijke ontsluitingsroute, geen doorgaand 
verkeer tussen Westelijke ontsluitingsroute en Bossebaan, verlengde 
Bossebaan: (HļOV+ETW+Fiets, Bossebaan wijzigen van
gebiedsontsluitingsweg in erftoegangsweg-plus.

2. Erftoegangsweg(plus) over Europalaan, aansluitingen aan de Westelijke 
ontsluitingsroute, geen doorgaand verkeer tussen Westelijke 
ontsluitingsroute en Europalaan, Europalaan: ETW+fiets, verlengde 
Bossebaan: (H)OV, erftoegangsweg Veldhoven-west aansluiten aan de 
noordzijde van Sondervick.
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Het VCP is niet strijdig met deze modellen. Het VCP voorziet in de 
mogelijkheid voor het aansluiten van erftoegangswegen, die in dit geval 
eventueel opgeschaald kunnen worden naar erftoegangsweg-plus.

Één van de aanleidingen voor deze rapportage was het ingediende voorstel bij 
de gemeenteraad van dhr. Smits. Zijn voorstellen komen overeen met de 
principes van variant 1. Dhr. Smits had een aantal argumenten die hem 
brachten tot zijn voorstel. Deze argumenten worden in onderstaande tabel 
getoetst op het VCP en variant 3:

Toets VCP en variant 3 op de argumenten van dhr. Smits voor variant 1
Voor de doorgaande route 
Knegselseweg, Nieuwstraat,
Kromstraat, Europalaan wordt een 
goed alternatief geboden.

In het VCP wordt hierin voorzien door de 
aansluiting van het zuidwestelijk gedeelte van de 
Westelijke ontsluitingsroute op de Knegselweg en 
de Kempenbaan. Een doorgaande route door 
Veldhoven-west is daarmee overbodig en 
ongewent.

De Kempen Campus wordt van 
twee kanten goed bereikbaar.

In het VCP en variant 3 kan dat ook het geval zijn 
mits er geen aantrekkellijke doorgaande route door 
Veldhoven-west ontstaat

Aan de zuidzijde van de weg kan 
het tweerichtingen fietspad naar 
de Kempen Campus worden 
aangelegd dat alleen een 
verkeersarme Kromstraat moet
kruisen.

Een goede fietsverbinding hangt niet af van het 
combineren met een wegverbinding. Het VCP 
voorziet ook in een goede fietsverbinding, die 
eveneens een verkeersarme Kromstraat kruist.

Het verkeer vanuit de Sondervick 
krijgt een goed alternatief rond 
Veldhoven-dorp: in oostelijke
richting naar de Abdijlaan en in 
wetelijke richting naar de 
Westelijke ontsluitngsroute.

In het VCP worden de wijken ’t Look en Zonderwijk 
aangeloten op de Sterrenlaan. De Sterrenlaan is 
vervolgens het verdeelpunt naar noord en zuid. Om 
dit te bereiken zijn wel maatregelen nodig om 
doorgaand verkeer door Veldhoven-dorp te weren. 
In variant 3 blijft een omrijroute bestaan voor ’t 
Look en Zonderwijk voor routes naar de A67 in 
westelijke richting.

Veldhoven-west krijgt een extra 
ontsluiting en een extra 
verbinding met Veldhoven
centrum zonder bestaande wijken 
te belasten

Variant 1 geeft juist wel extra belasting van 
bestaande wijken, het VCP niet en variant 3 in 
beperkte mate.

Toets VCP en variant 3 op de argumenten van dhr. Smits voor variant 1
De Plank tussen de Kromstraat en
Achterstraat kan worden
afgesloten, waardoor het
sluipverkeer verdwijnt.

Dit is ook een optie in het VCP en in variant 3.

Winkelcentrum de Kromstraat 
blijft vanuit heel Veldhoven goed 
bereikbaar.

In het VCP zal voor de route via Sondervick 
afhangen van de nog uit te werken 
verkeersstructuur voor Veldhoven-dorp. In ieder 
geval voorziet het VCP in een bereikbaarheid vanaf 
de Sterrenlaan. Variant 3 heeft op dit punt 
dezelfde mogelijkheden als variant 1.

Veldhoven-dorp krijgt minstens 
twee extra aansluitingen op de 
hoofdwegenstructuur

Thans is nog niet te beoordelen of dat een voordeel 
of nadeel zal zijn.

ť Look en Zonderwijk krijgen 
extra ontsluitingsmogelijkheden 
via de Sondervick

Op buurtniveau is dat wellicht als voordeel te 
bestempelen. De verkeersstructuur volgens 
variant 1 veroorzaakt echter grotere problemen 
elders. Het VCP en variant 3 hebben deze risico’s
niet of minder in zich.

Het kruispunt Sterrenlaan 
Abdijlaan kan worden omgebouwd 
tot een rotonde.

Kan desgewenst ook in het VCP en variant3.

De huidige Europalaan blijft 
gehandhaafd als parallelweg en 
dient voor de ontsluiting van de 
hofjes.

In het VCP geldt dat ook .In variant 3 ligt een 
combinatie meer voor de hand.

Deze weg geeft ook de 
mogelijkheid voor een (H)OV-lijn 
naar Veldhoven-west

Variant 1 zal belemmeringen opleveren voor het 
(H)OV wat betreft het combineren op één tracé en 
voor de doorstroming rondom het City-centrum. 
Het VCP en variant 3 bieden die mogelijkheid ook

Samengevat:
» De varianten 1 en 2 worden sterkt ontraden.
» Variant 3 is onder condities een optie maar geen noodzaak. De 

verbindingsweg hoeft niet persé over de Europalaan te lopen, het 
verlengde van de Bossebaan is eveneens een optie.

» Een keuze voor variant 3 is niet primair een verkeerskundige keuze, maar 
hangt tevens af van een (stedenbouwkundige) visie op de structuur van 
de stad.
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» Variant 3 wordt verkeerskundig niet noodzakelijk geacht, maar ook niet 
afgewezen. Er is echter een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet 
worden om negatieve effecten elders te vermijden. Aanvullende 
berekeningen met het verkeersmodel, de stedenbouwkundige visie en de 
stedenbouwkundige en verkeerskundige vertaling (uitwerking) van de 
geformuleerde randvoorwaarden kunnen een definitieve keuze (tussen 
het model volgens het VCP) en variant 3 (verlengde van Bossebaan of 
Europalaan) nader onderbouwen.

Eindconclusie
Veldhoven-west wordt gezien als een verblijfsgebied. De ontsluiting van 
Veldhoven-west voor de auto is voldoende gewaarborgd door de 
erftoegangswegen, die het gebied intern ontsluiten, aan te laten takken op de 
voorgestelde gebiedsontsluitingswegen uit het VCP, te weten de 
Oersebaan/Meerhovendreef, Westelijke ontsluitingsroute, verlengde 
Heerbaan en Kempenbaan, maar ook op de erftoegangsweg Sondervick.
Met het oog op het woonklimaat in de aanliggende wijken wordt geen 
erftoegangsweg aangelegd in het verlengde van de Bossebaan door de 
groenstrook tussen Zonderwijk en ’t Look. Bovendien is het ingrijpend om de 
functie van de Bossebaan te wijzigingen van gebiedsontsluitingsweg naar 
erftoegangsweg-plus. Om het fietsgebruik van Veldhoven-west in de richting 
van het City-centrum te bevorderen, wort hier wel een fietsverbinding 
aangelegd.
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Beantwoording technische vragen vanuit de raad m.b.t 
het GVVP (mei 2017)

Vraag: De snelfietsroute
Antwoord:
Snelfietsroutes moeten voldoen aan een aantal technische eisen (breedte, voorrang, 
voorkeursbehandeling VRI). Er bestaan inderdaad al fietsverbindingen tussen Eersel- 
Run en Eindhoven. Deze hebben echter niet overal een hoog kwaliteitsniveau. 
Maatregel is ook opgenomen in de Bereikbaarheidsagenda. De maatregel is om die 
reden als voorbeeld genoemd. Bij de uitwerking van de module moet blijken of de 
maatregel in het maatregelenpakket wordt opgenomen.

Vraag: Wegcategorisering 'grijze wegen'
Antwoord:
De wegcategorisering is onderdeel van de module Autoverkeer. Grijze wegen worden 
in de wegcategorisering niet genoemd.
Er wordt bij de categorisering een keuze gemaakt welke functie alle wegen hebben, 
dus ook voor de 'grijze wegen'.

Vraag: Samenspraakproces GVVP
Antwoord:
1. Waarom is het proces en inhoud gekoppeld?

De kaders welke zijn opgesteld worden gebruikt als uitgangspunt voor het 
doorlopen van het verdere samenspraakproces.

2. Alleen een klankbordgroep is geen samenspraak?
De klankbordgroep is samengesteld om mee te denken over de evaluatie van het 
VCP 2007. In het vervolgproces zal de klankbordgroep ook worden uitgebreid. Er 
zal per thema worden bekeken welke belanghebbenden kunnen worden 
toegevoegd om mee te denken. Zo krijgen we ook een brede groep uit de 
samenleving.

3. Het is niet de bedoeling om inhoudelijke kaders mee te geven als raad.
Wij willen de raad de mogelijkheid geven om aan het begin van het 
samenspraakproces kaders mee te geven. Dit is hetzelfde als de processen van 
Kunst en Cultuur en de Maatschappelijke participatienota.

Peter van den Akker 
Afdeling Beheer en Realisatie 
Tst 4332



Gemeentebelangen
Veldhoven

Veldhoven

AMENDEMENT

Onderwerp Vaststellen concept mobiliteitsambitie en procesvoorstel samenspraak 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

Datum 12 juni 2017
Ingediend door GBV, CDA, D66, PvdA en Samenwerkend Veldhoven
Naar aanleiding van Agendapunt 27

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 juni 2017;

kennis genomen hebbend van:
De Concept mobiliteitsambitie en het procesvoorstel samenspraak Gemeentelijk
Verkeers- en Vervoersplan (GVVP);

overwegende dat:
» in de mobiliteitsambitie 12 thema's zijn opgenomen die vorm zullen geven aan 

de uitwerking van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP);
» er geen afzonderlijk thema ’Smart Mobility' is opgenomen in de concept 

mobiliteitsambitie, maar slechts incidenteel wordt benoemd;
» 'Smart Mobility' oplossingen biedt op het terrein van duurzame mobiliteit en logistiek 

(bron: bereikbaarheidsagenda MRE).
» 'Smart Mobility' een speerpunt is van de bereikbaarheidsagenda van de MRE en 

prima aansluit bij de ambities van Brainport;

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 17.044 bij beslispunt 1, als volgt te
wijzigen:

» De concept mobiliteitsambitie gemeente Veldhoven vast te stellen, inclusief het 
thema 'Smart Mobility' met de prioriteit 'middel'.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 25 stemmen - AANGENOMEN

Voor 25 stemmen (GBV 6, VSA 6, VVD 5, CDA 3, D66 3, PvdA 1, 
Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 0 stemmen



SAMEI 
VE I

AMENDEMENT

Veldhoven

Onderwerp Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
Datum 12 juni 2017
Ingediend door Samenwerkend Veldhoven
Naar aanleiding van Agendapunt 27 concept mobiliteitsambitie en procesvoorstel 

samenspraak Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 juni 2017;

kennis genomen hebbend van:
" Adviesnota 17.043 en concept besluit 17.044;

overwegende dat:
" de evaluatie van het VCP 2007 als startpunt dient voor de ontwikkeling van de 

mobiliteitsambitie en om die reden tenminste voor kennisgeving dient te worden 
aangenomen;

" de wegcategorisering op dit moment niet dient te worden vastgesteld, omdat:
a. die categorisering pas thuishoort in fase 3;
b. vaststelling nu de flexibiliteit bij de uitwerking in fase 3 belemmert.

spreekt uit het RAADSBESLUIT nr. 17.044 als volgt te wijzigen:
1. De evaluatie van het VCP 2007 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De concept mobiliteitsambitie gemeente Veldhoven vast te stellen, met uitzondering van 

de wegcategorisering;
3. Het procesvoorstel samenspraak, met als kader de mobiliteitsambitie, vast te stellen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 25 stemmen - VERWORPEN

Voor 8 stemmen (VSA 6, PvdA 1, Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 17 stemmen (GBV 6, VVD 5, CDA 3, D66 3)
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Veldhoven
Datum besluitraad 12 juni 2017 Datum oordeelraad 16 mei 2017
Agendapunt 28 Datum B en W 18 april 2017
Volgnummer 17.037717bs00027 Programma begroting
Gewiizigd voorstel Productnummer 640443
Portefeuillehouder H. van de Looií
E-mail steller Malou.vanWoerkum@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Beschikbaar stellen krediet voor tijdelijke huisvestingslocaties

Samenvatting

Het college heeft diverse tijdelijke locaties aangewezen om de druk op de 
woningmarkt af te laten nemen. Dat besluit is genomen naar aanleiding van het 
raadsbesluit extra locaties aan te wijzen en hierbij te zorgen voor een spreiding over 
heel Veldhoven. Om de locaties Blaarthemseweg, Djept/Heerbaan, Bosackers en 
Hoogackers te kunnen realiseren is een krediet noodzakelijk van C 853.000. Wij 
stellen u voor dit krediet beschikbaar te stellen.

Beslispunten

1. Een krediet van C 853.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 
tijdelijke huisvestingslocaties Blaarthemseweg, Djept/Heerbaan, Bosackers en 
Hoogackers en deze af te schrijven in 10 jaar;

2. Hiervoor een dekkingsreserve Tijdelijke huisvestingslocaties in te zetten van 
C 514.000 ten laste van de reserve Volkshuisvestingsfonds. Restant dekking 
komt via huur voor de gronden van de woningcorporaties, zodat het geheel 
budgettair neutraal is voor de gemeentelijke exploitatie.

Inleiding

Het college heeft diverse tijdelijke locaties aangewezen om de druk op de 
woningmarkt af te laten nemen. Door de komst van het grote aantal statushouders 
vorig jaar is deze druk, die al hoog was, alleen maar meer toegenomen. Een groot 
aandeel van de vrijgekomen woningen in de sociale huursector is namelijk toegewezen 
aan deze doelgroep. Andere woningzoekenden staan hierdoor nog langer op de 
wachtlijsten. De locaties die worden gerealiseerd worden ingezet voor regulier 
woningzoekenden, urgenten (waaronder statushouders) en mensen die met spoed een 
woning zoeken. Naast het tijdelijk aanvullen van de woningvoorraad in de sociale 
huursector worden de locaties ook gerealiseerd ter voorbereiding op de taakstelling 
van 2017 en komende jaren.

Voor het bouw- en woonrijp maken van de locaties Blaarthemseweg, Djept/Heerbaan, 
Bosackers en Hoogackers is een krediet noodzakelijk van C 853.000.

Met 'thuis is overeenstemming bereikt over het plan op locatie Hoogackers. De 
kostenverdelingsprincipes die voortkomen uit de onderhandelingen voor deze locatie 
worden ook gebruikt bij de andere locaties. In de vertrouwelijke bijlage van dit 
voorstel wordt het kostenverdelingsprincipe nader toegelicht. Deze bijlage, die ter 
inzage wordt gelegd bij de Griffie, is vertrouwelijk omdat het 
onderhandelingsgevoelige informatie bevat.



Het te transformeren pand De Run is in de berekening van het noodzakelijke krediet 
buiten beschouwing gelaten in deze kredietaanvraag. Op dit moment zijn we nog niet 
ver genoeg om aan te kunnen geven wat de kosten zijn voor de transformatie van het 
pand.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

4 Raadsbesluit 16.051 Taakstelling statushouders Veldhoven - Onderzoek naar 
geschikte locaties urgenten

4 Collegebesluit 16.0000216 Keuze locaties huisvesting urgenten 7 statushouders 
4 Wet Markt en Overheid

Beoogd effect

De sociale huurwoningvoorraad aanvullen om de druk op deze sector te laten afnemen 
en de taakstelling huisvesting statushouders 2017 en later te halen.

Argumenten

1.1 Door tijdige realisatie neemt de druk op sociale huursector af en wordt de 
toekomstige taakstelling gehaald.
Door het realiseren van de locaties neemt de druk op de sociale huursector af. 
Daarnaast wordt de taakstelling voor het huisvesten van statushouders van 
2017 en later gehaald zonder dat de druk op de sociale huursector nog verder 
toeneemt.

2.1 Het volkshuisvestingsfonds is opgezet om volkshuisvestingsdoelen te 
realiseren.
Het Volkshuisvestingfonds wordt gebruikt om een financiële bijdrage te kunnen 
leveren in het behalen van volkshuisvestingsdoeleinden. Wat we echter 
constateren is dat er structureel geld moet worden geïnvesteerd om dit fonds 
staande te houden en er ook op andere wijze kan worden bijgedragen aan het 
realiseren van de doeleinden. Het geld dat nu nog beschikbaar is uit dit fonds 
willen we dan ook inzetten voor de realisatie van de vier tijdelijke 
huisvestingslocaties. De volkshuisvestelijke doelen zijn immers het op peil 
houden van de sociale huurvoorraad en extra ruimte voor de groeiende groep 
een- en tweepersoonshuishoudens. Door de huisvestingslocaties te realiseren 
wordt het aantal woningen uit de sociale huurwoningvoorraad aangevuld en 
kunnen meer woningen worden toegewezen een- en
tweepersoonshuishoudens. Daarnaast wordt het Volkshuisvestingsfonds ingezet 
om de onrendabele top van woningbouwprojecten van woningencorporaties te 
subsidiëren.

2.2 Het is redelijk dat de woningcorporaties en gemeente allebei een financiële 
bijdrage leveren.
Gemeente krijgt elk jaar een taakstelling voor het huisvesten van 
statushouders. Woningcorporaties voeren dit uit, net als de huisvesting van 
mensen die met spoed een woning zoeken. Samen staan we dus voor het 
huisvesten van de doelgroepen, waar de locaties geschikt voor zijn. Het is dus 
redelijk dat ook de gemeente een financiële bijdrage levert in deze tijdelijke 
oplossingen. Op deze manier zoekt gemeente samen met de woningcorporaties 
naar een oplossing voor het maatschappelijke probleem.

2.3 Hieraan een maximum te verbinden van C 514.000.
Op dit moment is C 514.000 beschikbaar uit het Volkshuisvestingsfonds van 
gemeente Veldhoven.
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Kanttekeningen en risico's

1.1 De uitkomsten van alle onderhandelingen zijn nog niet bekend
Op dit moment zijn de uitkomsten van alle onderhandelingen nog niet bekend, 
omdat de onderhandelingen met Woonbedrijf en Wooninc. nog lopen. Er wordt 
uitgegaan van een gelijk verdelingsprincipe van de kosten als bij 'thuis, waar zij 
al mee heeft ingestemd. Ondanks dat is er nog geen akkoord met Woonbedrijf 
en Wooninc. Ook is het overleg over De Run gaande.

1.2 De investeringskosten voor het bouwrijp maken zijn gebaseerd op de 
voorlopige ontwerpen
De investeringskosten voor het bouwrijp maken van de locaties 
Blaarthemseweg, Djept/Heerbaan en Bosackers zijn gebaseerd op ramingen 
van de voorlopige ontwerpen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat een 
definitief ontwerp gepaard gaat met een afwijkende investering. De 
uiteindelijke investeringskosten van deze locaties zijn dus nog niet helemaal 
bekend. We verwachten echter niet dat er veel zal wijzigen aan de voorlopige 
ontwerpen van de drie hierboven genoemde locaties. De investeringskosten 
van de locatie Hoogackers zijn wel gebaseerd op een raming voor het 
definitieve ontwerp.

2.1 Er zijn alternatieven voor het besteden van het Volkshuisvestingsfonds.
In de verordening van het Volkshuisvestingsfonds is aangegeven dat C 7.000, - 
tot C 15.000 subsidie per woning kan worden verstrekt. Dat betekent dat er 
voor het bedrag van C 514.000 ook 35-75 permanente sociale huurwoningen 
gesubsidieerd zouden kunnen worden in bijvoorbeeld Huysackers. Hier ligt een 
opgave van 90 nul-op-de-meter sociale huurwoningen. Daar hebben we ook 
een opgave om de sociale huur gerealiseerd te kunnen krijgen en zijn mogelijk 
financiële middelen nodig. Echter is het huidige bedrag daarvoor al 
ontoereikend. Tegelijkertijd kunnen op de tijdelijke huisvestingslocaties 
ongeveer 120 tot 160 sociale huurwoningen wel worden gerealiseerd met deze 
middelen.

Financiën

In 2016 hebben we C 496.160 van het Rijk ontvangen voor de huisvesting en 
integratie van statushouders. Hiervan is C 373.000 teruggevloeid naar de algemene 
vrije reserve. Overigens wordt er geen beroep gedaan op de algemene vrije reserve.

De uitgaven voor de investering bestaan uit civieltechnische kosten om de tijdelijke 
huisvestingslocaties Blaarthemseweg, Djept/Heerbaan, Bosackers en Hoogackers 
bouwrijp te maken, interne kosten gecalculeerd en overige kosten. De totale uitgaven 
komen hiermee op C 853.000 (C 744.000 voor 2017 en C 109.000 voor 2018). Aan 
kostenverhaal zal C 56.000 als baat op de investering komen. De investering zal 
worden afgeschreven in 10 jaar conform de levensduur. De hieruit voortvloeiende 
kapitaallasten ( 2019 = C 87.000) worden deels gedekt door de huurinkomsten 
(C 33.000) en deels door het inzetten van een nieuwe dekkingsreserve Tijdelijke 
huisvestingslocaties (C 54.000). Deze nieuwe dekkingsreserve wordt gevoed vanuit de 
reserve Volkshuisvestingsfonds. Op dit moment is C 514.000 beschikbaar in deze 
reserve. Op basis van de huidige berekeningen wordt uit de reserve 
Volkshuisvestingsfonds C 514.000 onttrokken en gestort in de dekkingsreserve 
Tijdelijke huisvestingslocaties.

Communicatie en samenspraak

Wanneer het krediet beschikbaar is gesteld, wordt dit met belangstellenden gedeeld 
door middel van de digitale nieuwsbrief. Hier hebben mensen zich voor kunnen
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aanmelden. Verder wordt in het Veldhovens Weekblad een artikel geplaatst waarin de 
stand van zaken over de tijdelijke huisvestingslocaties wordt gedeeld. Ook wordt de 
website geactualiseerd. Daarnaast worden de woningcorporaties op de hoogte gesteld.

Uitvoering | planning

Nadat de onderhandelingen zijn afgerond en de ontwerpen van de locaties definitief 
zijn, worden de aanvragen voor de vergunningen voor het tijdelijke afwijken van het 
bestemmingsplan ingediend. Wanneer een vergunning wordt verleend, starten we met 
de realisatie van de locatie. Volgens de huidige planning zal met realisatie van de 
eerste locatie worden gestart in de zomer.

Bijlagen

Vertrouwelijke bijlage, in te zien bij de Griffie.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt als bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op 12 juni aanstaande.
Bespreekpunt is o.a. de tegemoetkoming aan raadsbesluit van 10 mei 2016: afweging 
van locaties, communicatie, werkprogramma & beleidsvisie integratie

De portefeuillehouder geeft aan dat het volkshuisvestingsfonds met de huidige stand 
niet toereikend is om de corporaties op een adequate wijze te bedienen en zal - 
conform de woonvisie - met een voorstel komen inzake de continuering van het 
volkshuisvestingsfonds.
De portefeuillehouder streeft een brede doelgroep - een mix van jeugd, ouderen, 
urgenten, statushouders, etc. - na bij de huisvesting van de tijdelijke locaties.
De portefeuillehouder geeft aan dat er een toename is te verwachten van ongeveer 
100 eenpersoonshuishoudens per jaar in de komende 15 jaar, waardoor de realisatie 
van tijdelijke woonlocaties is benodigd. De realisatie van permanente woonlocaties 
behoeft meer tijd.
De portefeuillehouder geeft aan dat het college met de informatienota 'Integratie en 
participatie van statushouders' van 25 oktober 2016 invulling heeft gegeven aan 
beslispunt 4 van raadsbesluit 16.051.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

17.038 | 17bs00028 
12 juni 2017 
28
Beschikbaar stellen krediet voor tijdelijke huisvestingslocaties

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2017, nr. 17.037;

overwegende dat

4 Gemeente samen met de woningcorporaties een groot maatschappelijk vraagstuk 
moet oplossen, namelijk een tekort op de sociale huurmarkt, dat mede is 
veroorzaakt door de hoge taakstelling van afgelopen jaar en naar verwachting 
komende jaren;

4 De locaties Blaarthemseweg, Djept/Heerbaan, Bosackers en Hoogackers eerder al 
zijn vastgesteld als locaties voor tijdelijke huisvesting voor maximaal 10 jaar;

4 De dekking voor de investeringen komt gedeeltelijk uit huurinkomsten voor de 
gronden voor de locaties Blaarthemseweg, Bosackers en Hoogackers, en 
kostenverhaling bij de woningcorporatie voor locatie Djept/Heerbaan. Daarnaast is er 
dekking vanuit het Volkshuisvestingsfonds.

gelet op de gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Een krediet van C 853.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de tijdelijke 
huisvestingslocaties Blaarthemseweg, Djept/Heerbaan, Bosackers en Hoogackers en 
deze af te schrijven in 10 jaar;

2. Hiervoor een dekkingsreserve Tijdelijke huisvestingslocaties in te zetten van
C 514.000 ten laste van de reserve Volkshuisvestingsfonds. Restant dekking komt 
via huur voor de gronden van de woningcorporaties, zodat het geheel budgettair 
neutraal is voor de gemeentelijke exploitatie.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering 
van 12 juni 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Technische vragen VVD - Agendapunt 17 'Kredietaanvraag tijdelijke 
huisvestingslocaties'

- Wie is de eigenaar van de grond waarop de tijdelijke voorziening voor de huisvesting 
van statushouders is voorzien ?
De percelen Blaarthemseweg, Hoogackers en Bosackers zijn gemeentelijk eigendom. Het 
perceel Djept/Heerbaan is in eigendom van Wooninc.

- Kunnen wij een nadere motivatie per beoogde locatie ontvangen waarom het college 
heeft gekozen om de ene locatie wel geschikt te vinden en de andere niet voor de 
huisvesting van statushouders ?
De locaties zijn getoetst aan de gestelde toetsingscriteria: beschikbaarheid, spreiding, 
integratie en het minimaal aantal te realiseren wooneenheden. Daarnaast zijn de locaties 
ook geschikt volgens de criteria die gehanteerd zijn bij de 2e selectie (bestemmingsplan, 
ruimtelijke inpassing, infrastructuur, financiën, leefbaarheid en veiligheid). In de matrix 
die uw raad heeft ontvangen zijn de locaties getoetst aan de criteria.

Vervolgvraag VVD op 9 mei:

- Het antwoord op onze vraag over de motivatie waarom de ene lokatie van de matrix 
wel en de andere niet is gekozen hebben we niet kunnen lezen.
Waar het ons om gaat is de motivatie van het college te vernemen waarom er op de 
matrix lokaties staan die met meer plussen beoordeeld zijn en niet gekozen zijn door het 
college en andere die meer minnen dan plussen hebben gekregen juist wel als lokatie zijn 
gekozen.
Bij de selectie van de locaties voor tijdelijke huisvestingslocaties is, middels een 
stoplichtenmodel, getoetst aan de gestelde toetsingscriteria zoals in onderstaand 
antwoord vermeld. Eén criterium is uitdrukkelijk aangereikt door de raad: spreiding over 
onze wijken. Dit criterium heeft ertoe geleid dat alle locaties in en aangrenzend aan de 
centrumwijken zijn afgevallen. Er is dus vooral gezocht naar een spreiding over de 
andere wijken in Veldhoven. Door nadrukkelijk rekening te houden met dit criterium zijn 
de op 5 juli vastgestelde locaties en te transformeren panden aangewezen.



LRKEŅP

MOTIE

Veldhoven

Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke huisvestingslocaties
Datum 12 juni 2017
Ingediend door CDA, PvdA en Samenwerkend Veldhoven
Naar aanleiding van Agendapunt 28: Kredietaanvraag tijdelijke huisvestingslocaties

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 juni 2017;

kennis genomen hebbend van:
" Adviesnota 17.037 en concept besluit 17.038;
" De onrust die er in de Oerse gemeenschap is ontstaan rond de keuze voor 

Hoogackers als locatie voor de tijdelijke huisvesting van urgent 
woningzoekenden;

overwegende dat:
" met name het gemis aan duidelijkheid over de achtergrond van het 

keuzeproces als een tekort in de communicatie wordt gezien;
" door de onduidelijkheid rond de toewijzing van de woonruimte een gevoel van 

onveiligheid kenbaar is gemaakt;
" de integratie in de Oerse gemeenschap van de urgent woningzoekenden met 

een forse achterstand begint bij het ontbreken van voldoende draagvlak;

verzoekt het college:
met vertegenwoordigers uit meerdere geledingen in Oerle een dialoog aan te gaan die 
niet het informeren over voldongen feiten als uitgangspunt heeft, maar probeert 
plannen en keuzes voor de burgers duidelijk, inzichtelijk en begrijpelijk te maken om 
zodoende draagvlak voor de tijdelijke huisvesting van urgenten op Hoogackers te 
creëren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 25 stemmen - VERWORPEN

Voor 11 stemmen (VSA 6, CDA 3, PvdA 1 en Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 14 stemmen (GBV 6, VVD 5, D66 3)
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Veldhoven
Datum besluitraad 12 juni 2017 Datum oordeelraad 16 mei 2017
Agendapunt 25 Datum B en W 11 april 2017
Volgnummer 17.049 7 17bs00053 Programma begroting 6 Natuur- en 

recreatiebeheer
Gewjzigd voorstel Productnummer 6331
Portefeuillehouder H. van de Looií
E-mail steller Francis.vanboxtel@veldhoven.nl

Adviesnota raad
Beschikbaar stellen middelen voor kiosk met toiletvoorziening 
kinderboerderij

Samenvatting

Voor de realisering van een kleinschalige kiosk met toiletvoorziening bij 
kinderboerderij de Hazewinkel is een investeringsbudget noodzakelijk van C 80.000. 
Deze investering is bedoeld om het gebruikersgemak voor de huidige bezoekers te 
verbeteren en tevens een voorziening te creëren waar maatschappelijke participatie 
tussen diverse doelgroepen plaats kan vinden. Vanuit die optiek wordt het beheer 
uitgevoerd door Severinus en Cordaad. Deze organisaties zoeken daarbij de 
samenwerking met andere maatschappelijke organisaties binnen Veldhoven, ter 
versterking van dagbesteding 7 ontmoeten.

Beslispunten

1. Een investeringsbudget beschikbaar te stellen van C 80.000 voor de realisering van 
een kiosk met toiletvoorziening bij kinderboerderij de Hazewinkel en de financiële 
consequenties hiervan mee te nemen bij de tweede kwartaalrapportage 2017.

Inleiding

In het coalitieprogramma 2014-2018 is een onderzoek toegezegd naar de 
mogelijkheden om een kiosk/toiletvoorziening op niet-commerciële basis te realiseren 
bij de Hazewinkel, in samenwerking met derden. In de begroting 2017 is opgenomen 
dat wij de resultaten hiervan ter besluitvorming aan uw raad voorleggen.
Gebleken is dat, met inbreng van maatschappelijke organisaties, een dergelijke 
voorziening gerealiseerd kan worden op niet-commerciële basis. Daarom stellen wij 
uw raad voor het noodzakelijke investeringsbudget voor realisering van deze 
voorziening beschikbaar te stellen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Programmabegroting 2017

Beoogd effect

Verhogen gebruikersgemak voor de bezoekers van de kinderboerderij en het bieden 
van een voorziening voor maatschappelijke participatie vanuit het sociaal domein.



Argumenten

1.1 De voorziening is een kleinschalige aanvulling voor bezoekers.
Bij het onderzoek naar de mogelijkheden is voor ons college het uitgangspunt leidend 
geweest dat de voorziening tot doel heeft om de reguliere bezoekers extra service te 
bieden tijdens hun bezoek aan de Hazewinkel. Dit betekent een beperkt aanbod van 
consumptiegoederen (koffie/thee, fris en enkele versnaperingen maar geen ijs) in 
combinatie met een eenvoudige toiletvoorziening met een verschoonmogelijkheid voor 
de allerkleinsten. De voorziening wordt gerealiseerd binnen het hek van de 
kinderboerderij aan de zijde van de huidige toevoerroute aan de kant van de 
Heerbaan (bijlage 1 situatietekening), maar blijft bereikbaar als de kinderboerderij 
gesloten is.

1.2 De kleinschalige voorziening verandert het karakter van de speelweide met 
kinderboerderij niet.
De bovenwijkse voorziening mag, zeker bij goed weer, rekenen op veel bezoekers. Het 
plaatsen van een kiosk met toiletvoorziening heeft als faciliteit geen aantrekkende 
werking. Het is een extra service voor de bestaande bezoekers en is niet 
doorslaggevend om al dan niet de Hazewinkel te bezoeken. De aantrekkingskracht 
komt voornamelijk door de kleinschalige opzet en de combinatie van een 
kinderboerderij met een ruim opgezette speeltuin en omdat bezoekers hun eigen 
eten/drinken mee mogen brengen.

1.3 Vanuit oogpunt van maatschappelijke participatie heeft de voorziening 
meerwaarde.
De realisatie van een kiosk bij de kinderboerderij biedt een fysieke kans om 
verschillende doelgroepen maatschappelijk te laten participeren. Aan het 
beheer/exploitatie van de kiosk kan een aantal activiteiten gekoppeld worden die voor 
mensen met een beperking, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, mensen 
met een psychische achtergrond of ouderen een daginvulling bieden. Deze voorziening 
kan laagdrempelige toegang bieden voor inwoners die daginvulling zoeken in de 
buitenlucht. Dat hierbij dagbesteding in een mixed-people concept geboden kan 
worden, maakt het tot een unieke voorziening in Veldhoven.

Het waarde geven aan deze mensen in de vorm van dagbesteding vermindert de kans 
dat er een - inhoudelijk - beroep wordt gedaan op professionele dagbesteding.

1.4 Binnen de begroting is hiervoor geen financiële ruimte voorzien.
De kosten van een eenvoudig gebouw inclusief een toiletvoorziening en aansluiting op 
nutsvoorzieningen bedragen C 80.000. Omdat binnen de programmabegroting 
hiervoor geen middelen zijn opgenomen en wij tot realisering wensen over te gaan, 
leggen wij uw raad separaat dit voorstel voor.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De ontwikkeling stuit mogelijk op weerstand.
Mogelijk zijn direct omwonenden geen voorstander van het treffen van maatregelen 
die naar hun mening zouden kunnen leiden tot meer druk op de directe omgeving. 
Hoewel wij als gevolg van de kleinschalige opzet van deze voorziening deze zorg niet 
delen, valt niet uit te sluiten dat hiertegen toch weerstand optreedt.

Financiën

De investeringskosten voor het realiseren van een kiosk met toiletvoorziening 
bedragen C 80.000. Dit resulteert bij een afschrijving over 10 jaar in een kapitaallast 
van C 8.500 per jaar welke ten laste van het product kinderboerderij (6331) zullen 
komen.

2 7 4



Daarnaast worden jaarlijks enige kosten gemaakt voor onder meer klein onderhoud, 
inkoop en verzekeringen. Hoewel er sprake zal zijn van een terugverdieneffect door de 
verkoop van consumptieve goederen, is dit effect op dit moment nog niet te 
kwantificeren. Vanaf het moment dat de exploitatie een aanvang neemt ontstaat 
hierin inzicht. Mocht er een eventueel positief resultaat zijn dan wordt dit besteed aan 
(een) nog te bepalen maatschappelijk(e) doel(en).

Communicatie en samenspraak

Omdat de kinderboerderij een bovenwijkse voorziening is, heeft ons college in het 
Veldhovens Weekblad gepubliceerd over dit voorstel aan uw raad. Het wijkplatform 't 
Look is hierover afzonderlijk geïnformeerd.

Uitvoering | planning

Na besluitvorming door uw raad starten wij met de voorbereidingen. Rekening 
houdend met de procedures rondom de omgevingsvergunning kan realisering op zijn 
vroegst vanaf september 2017 plaatsvinden.

Bijlagen

1. Situatietekening

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt als bespreekstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op 12 juni 2017.

De fractie Samenwerkend Veldhoven zal technische vragen over de 'kruimelregeling' 
schriftelijk indienen.
De portefeuillehouder geeft aan te verwachten dat de jaarlijkse opbrengsten en kosten 
van het verkooppunt ongeveer gelijk zijn. Eventueel extra opbrengsten hieruit komen 
ten guste van het sociaal domein.
De portefeuillehouder geeft aan dat er circa acht personen vanuit het sociale domein 
bij de nieuwe voorziening kunnen worden geplaatst. De betrokken organisaties 
(Severinus en Cordaad) zullen voorzien in de begeleiding van deze personen uit 
Veldhoven met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Binnen Veldhoven is de basisstructuur in ontwikkeling. Met name op het gebied van 
(geïndiceerde) zorg en (langer zelfstandig) wonen worden voorzieningen gecreëerd). 
Binnen deze basisstructuur blijven voorzieningen voor 'meedoen en ontmoeten' 
achter, terwijl de behoefte aan dagbesteding (activiteiten en locaties) alsmaar groter 
wordt. Instellingen ondervinden steeds meer moeite hiervoor geschikte locaties en 
activiteiten te ontwikkelen. Daarnaast zijn er steeds meer doelgroepen die niet 
zelfstandig vrijwilligerswerk/dagbesteding kunnen doen vanwege een 
begeleidingsbehoefte.

Met het realiseren van een kiosk en daarmee een extra voorziening voor 
dagbesteding, wordt de basisstructuur uitgebouwd, met name op het gebied van 
'meedoen en ontmoeten'. De betrokken partners Severinus en Cordaad leveren 
vrijwilligers en professionele begeleiders voor de doelgroep die niet zelfstandig kan 
'meedoen'.
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Dit maakt het aanbod op deze locatie zeer wenselijk. Enerzijds omdat dit voor de 
bezoeker het verblijf aangenamer maakt en anderzijds omdat hierdoor voor de 
deelnemers zinvolle activiteiten ontstaan waarbij integratie maximaal plaatsvindt. De 
locatie in samenhang met het mixed-people concept geeft een waardevolle aanvulling 
op de bestaande dagbestedingen, omdat een voorziening als een kiosk bij uitstek 
kansen biedt voor de deelnemers om zinvol te participeren.

De bestaande accommodatie van de kinderboerderij is te klein om de groep en 
begeleiding van de partners en de huidige medewerkers gelijktijdig te kunnen 
huisvesten c.q. onder te brengen. Daarnaast kennen de kinderboerderij en de 
speelweide andere sluitingstijden. Om ook na sluitingstijd van de kinderboerderij 
toiletgebruik en het kopen van consumptieve goederen mogelijk te maken, is een 
kiosk met toiletvoorziening noodzakelijk. Cordaad en Severinus stemmen desgevraagd 
in met een verplaatsing van de kiosk/toiletvoorziening richting speelweide (wel binnen 
het hek van de kinderboerderij), om zodoende de loopafstand vanaf de speelweide 
terug te brengen. De exacte locatie moet echter nog bepaald worden.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Veldhoven

Raadsbesluit

17.050 | 17bs00055 
12 juni 2017 
25
Beschikbaar stellen middelen voor kiosk met 
toiletvoorziening kinderboerderij

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 april 2017, nr. 17.049;

overwegende, dat in het coalitieprogramma 2014-2018 een onderzoek is toegezegd 
naar de mogelijkheden om een toiletvoorziening/kiosk op niet-commerciële basis te 
realiseren bij kinderboerderij de Hazewinkel, in samenwerking met derden;

dat het onderzoek mede is verricht in overleg en afstemming met Severinus en 
Cordaad om de maatschappelijke participatie vanuit het sociaal domein te vergroten;

dat, door het beheer van deze voorziening vanuit deze organisaties te laten 
plaatsvinden, de kleinschaligheid en daarmee het niet-commerciële uitgangspunt is 
geborgd;

dat de voorziening een nadrukkelijke meerwaarde heeft op het gebied van 
maatschappelijke participatie vanuit het sociaal domein;

dat er geen middelen in de begroting voorzien zijn voor het realiseren van deze 
voorziening;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

Een investeringsbudget beschikbaar te stellen van C 80.000 voor de realisering van 
een kiosk met toiletvoorziening bij kinderboerderij de Hazewinkel en de financiële 
consequenties hiervan mee te nemen bij de tweede kwartaalrapportage 2017.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 12 juni 2017.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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In de oordeelsvormende raadsvergadering is gesproken over een brief die naar 135 
omwonenden is gestuurd. De vragen hierbij zijn:

- Wat staat er in die brief?

Bijgaand de bewonersbrief kiosk Kinderboerderij. Deze is verspreid naar 135 
omwonenden

- Vanuit wie is de brief gestuurd?

De bewonersbrief is vanuit de gemeente verstuurd.

- Naar wie is de brief gestuurd?

voor verspreid gebied zie bijlage de plattegrond

Bijlage 1: Bewonersbrief Kiosk Kinderboerderij 
Bijlage 2: Plattegrond verspreidingsgebied

Technische vragen PvdA inzake beschikbaar stellen middelen voor kiosk bij
kinderboerderij de Hazewinkel (agendapunt 18)



Bewonersinformatie
Voorzieningen bij kinderboerderij De Hazewinkel
Graag willen wij u informeren over het volgende:
Het college van burgemeester en wethouders gaat de gemeenteraad van Veldhoven op 16 mei 
2017 voorstellen een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor het realiseren van een 
kleinschalige kiosk met toiletvoorziening bij de kinderboerderij. Deze investering is bedoeld om het 
gebruikersgemak voor de huidige bezoekers te verbeteren en tevens een voorziening te creëren 
waar maatschappelijke participatie tussen diverse doelgroepen kan plaatsvinden. Denk dan aan 
bemensing van de kiosk en activiteiten voor en door mensen van Cordaad en Severinus, die een 
daginvulling zoeken. Plaatsing van een kiosk met genoemde functies verbetert de kwaliteit van deze 
bovenwijkse voorziening én de service voor de bezoekers. Over het voorstel is inmiddels contact 
geweest met wijkplatform 't Look. Zij geven aan dit voorstel te ondersteunen.

RAADSVERGADERING
Op 16 mei 2017 vergadert de gemeenteraad over het collegevoorstel ‘Realiseren kiosk en 
toiletvoorziening kinderboerderij'. Twee weken later op 30 mei 2017 volgt de besluitvorming.
U kunt de vergaderingen bijwonen in de raadzaal van het gemeentehuis aan het Meiveld 1 of 
thuis live volgen via http://veldhoven.raadsinformatie.nl.

SPREEKRECHT VOOR BURGERS
Tijdens de raadsvergadering van 16 mei kunnen burgers 
eerder geagendeerde voorstellen. U heeft dan maximaal 
Een verzoek om spreekrecht meldt u uiterlijk 48 uur vóór 
griffie@veldhoven.nl of telefoonnummer 14 040.

♦♦♦4Veldhoven

inspreken over (sterk) gewijzigde of niet 
vijf minuten om raadsleden te informeren. 
de vergadering bij de griffie via

Deze bewonersinformatie is op 18 april 2017 bezorgd bij de omwonenden van kinderboerderij De 
Hazewinkel.
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Technische vragen PvdA inzake beschikbaar stellen middelen voor kiosk bij
kinderboerderij de Hazewinkel (agendapunt 18)

Graag zouden wij een tekening/ schets van de kiosk op de Hazewinkel inzien, zodat 
maatvoering en aanzicht duidelijk wordt. Het ingetekende oppervlakte bij de stukken lijkt 
namelijk niet echt te kloppen. Daarnaast de vraag op basis waarvan de inschatting van 
de kosten is gemaakt. Zijn er offertes hiervoor uitgebracht?

Er is een kostenindicatie voor de kiosk gemaakt op basis van de schets in de bijlage en 
de onderstaande uitgangspunten. Als er een besluit is genomen over de kiosk kan in 
overleg met de gebruikers de kiosk definitief uitgewerkt worden en vervolgens kan de 
offerte aangevraagd worden.

Uitgaande van:
- tekening in de bijlage;
- maken werktekeningen door Barli en projectbegeleiding tbv nutsaansluitingen, grond
en funderingswerk;
- geïsoleerde betonvloerconstructie (RC 3,5);
- HSB wandconstructie. Buitenwanden (RC 4,5). Wanden aan de binnenzijde voorzien 
van 12,5 fermacell gipsvezelpaat voorzien van wit sauswerk. Buitengevel voorzien van 
thermowood gevelbeplanking;
- dakcconstructie (RC 6) voorzien van bitumineuze dakbedekking. HWA lozen op het 
maaiveld;
- luifel uitgevoerd volgens tekening en voorzien van witte volkern of rockpanel beplating;
- ramen en deuren uitgevoerd in wit kunststof. Draaiende- en schuivende delen volgens 
tekening;
- vloer- en wandtegelwerk tot plafond in de miva toiletruimte. Overige vloeren voorzien 
van pvc vloerafwerking;
- plafond uitgevoerd als akoestisch systeemplafond op 2600mm hoogte. Hierboven is nog 
extra ruimte voor techniek;
- keukenblok (Bribus og) voorzien van 2 onderkasten, 2 bovenkasten, duropal werkblad 
120cm met wasbak en kraan;
- hangend toilet voorzien van 2 steunbeugels, MIVA wastafel met hendelkraan en spiegel 
VWA wordt tot 0,5 uit de gevel gebracht;
- warmwatervoorziening met behulp van 10ltr close-inboiler in keukenblok;
- ruimteverwarming met behulp van elektraconvectoren;
- elektrische installatie bestaande uit groepenkast, inbouw schakelaars en wcd's. 
Verlichting uitgevoerd in LED;
- transport en plaatsen in de regio Veldhoven. Lossen naast de vrachtwagen. 
Uitgangspunt is een locatie die goed bereikbaar is voor vrachtverkeer;
- CAR verzekering

Voor het bovenstaande worden de kosten geraamd op ca. C 45.000,-.

Het bovenstaande is exclusief:
- tekeningen en berekeningen ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning;
- grond- en funderingswerkzaamheden;
- aansluiten nutsvoorzieningen;



Daarnaast zijn er kosten geraamd voor het aansluiten op de nutsvoorzieningen ca.
C 18.000,-, voor leges en vergunningen e.d. ca. C 12.000,- en kleinere zaken als een 
beperkte verharding f pad bij de kiosk ca. C 5.000,-. Totale raming is C 80.000,-.
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1. Is er om deze kiosk met beperkte niet commerciële horecafunctie te realiseren een 
wijziging of aanpassing van het bestemmingsplan of andere formele wijziging van de 
functie nodig?
Het college heeft de bevoegdheid om middels een 'kruimelregeling' af te wijken van het 
huidige bestemmingsplan waarmee de plaatsing mogelijk is met een reguliere procedure 
volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

2. Waar kan ik in het onlangs aangepaste bestemmingsplan van het Look de tekst vinden 
waarbinnen deze wijziging van functie/ gebruik (kiosk met horecafunctie) gelegitimeerd 
wordt?
In het bestemmingsplan 't Look 2016' wordt de kiosk niet mogelijk gemaakt. Met de 
'kruimelregeling' wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan, in dit geval 
bestemmingsplan 't Look 2016.

3. Geeft dit raadsbesluit tot het toelaten van de beperkte niet commerciële horecafunctie in 
samenwerking met maatschappelijke organisaties in de toekomst ruimte voor commerciële 
partijen om een kiosk te exploiteren? (precedentwerking)
Het college heeft de bevoegdheid om af te wijken van een bestemmingsplan middels een 
'kruimelregeling'. Dit is een bevoegdheid en geen verplichting. Het college heeft altijd de 
regie en kan per geval beargumenteren waarom zij wel of niet zouden willen meewerken 
aan een initiatief.

Technische vragen Samenwerkend Veldhoven inzake beschikbaar stellen middelen
voor kiosk bij kinderboerderij de Hazewinkel (agendapunt 18)

Aanvullende vragen 23-5-2017

1. Is het zo dat een kruimelprocedure maar 10 jaar geldig is? En wat erna?
Nee, een kruimelprocedure betekent dat medewerking mogelijk is door middel van een 
omgevingsvergunning. Dat kan voor onbepaalde tijd dan wel tijdelijk (max. 10 jaar).
De term is misleidend, beter is " reguliere voorbereidingsprocedure".

2. Is het zo dat er juridische uitspraken zijn dat bij het toepassen van de kruimelprocedure 
een zeer goed onderbouwde reden + draagvlak aanwezig moet zijn.
Nee, niet specifiek. Elk besluit tot afwijking vereist een motivering. Voor een 
'kruimel'afwijking * is dat op zich genoeg. Als belangen groter zijn dan is het logisch dat de 
motivering uitgebreider wordt.
Voorbeeld daarvan zijn uitspraken over omgevingsvergunningen voor tijdelijke huisvesting 
van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen.

3. Hebben wij in Veldhoven afspraken/regels gemaakt hoe de kruimelprocedure toe te 
passen? Dit om willekeur uit te sluiten.
Nee, daar zijn geen afspraken over gemaakt. Ieder initiatief wordt integraal afgewogen en 
bij het standpunt tot medewerking wordt de meest geëigende (juridisch eenvoudigste) 
procedure gekozen.
De wet zegt dit ook: kruimelen als je kunt kruimelen ( artikel 3.7, eerste lid Wabo). 
Beleidsvaststelling is niet te adviseren, omdat de op voorhand gewenste bouw- en 
gebruiksmogelijkheden al in de bestemmingsplannen worden opgenomen. Afwijken blijft 
maatwerk.

*kruimelafwijking" : een van het bestemmingsplan afwijkende situatie, als bedoeld in 
bijlage II, artikel 4 Besluit Omgevingsrecht.



Aanvullende vragen 24-5-2017

Is er al een aanvraag voor de kruimelregeling?
Nee, nog geen aanvraag ontvangen

Zo ja : Wie is de aanvrager, maw wie doet er een beroep op de kruimelregeling?
Dat is niet bekend, maar de initiatiefnemer c.q. eigenaar zal dit waarschijnlijk worden

Zo nee: Wie gaat deze aanvraag indienen? En wanneer?
De termijn waarop dat is nog niet bekend

Op basis van welke van varianten van artikel 2.12 wordt (cq gaat worden) de kruimelregeling 
gebruikt?
Deze regeling betreft uitsluitend de in artikel 2.12, lid 1 a, ten tweede, bedoelde gevallen. De daar 
bedoelde algemene maatregel van bestuur is het Besluit Omgevingsrecht.

Als het is op basis van lid 1 - sub a genoemde gevallen Indien 1. - welke 
paragraaf betreft het?
In het Besluit Omgevingsrecht gaat het om bijlage II, artikel 4. Daar is bepaald, welke 
afwijkingssituaties met een reguliere omgevingsvergunningprocedure (=kruimelprocedure) kunnen 
worden toegestaan.

Indien 2. - Welke maatregel van bestuur betreft het?
Dit is het Besluit Omgevingsrecht, zoals hierboven aangegeven

Indien 3. - Wat is de ruimtelijke onderbouwing?
Een ruimtelijke onderbouwing is wettelijk niet vereist. Die eis wordt In artikel 2.12, lid 1 a, ten 
derde, gesteld. Het gaat dan om een (zware) afwijkingsprocedure, soortgelijk aan een 
bestemmingsplanprocedure.

Als het is op basis van lid 2 - welke regels zijn hiervoor gesteld en wat was het resultaat van de 
toetsing?
Artikel 2.12. lid 2 ziet op de eisen voor een ruimtelijke onderbouwing, maar dit is niet van toepassing op 
de kruimelregeling.
Die eisen zijn — zoals in een bestemmingsplan- gesteld op het gebied van noodzakelijke onderzoeken 
zoals licht, lucht geluid, archeologie enz.


