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Raadsavond 14 april 2020 - Besluitvorming

Veldhoven

Wat brengt dit overzicht in beeld:
- door de raad genomen besluiten;
- toelichting en door het college van B&W gedane toezeggingen;

Onderdeel: Agendapunten
AP

Korte omschrijving agendapunt

1.

Opening

Om 19.30 uur.

2.

Vaststellen definitieve agenda

Akkoord.

3.

Trekking stemmingsnummer

Gerrit Coppens (Senioren Veldhoven).

3.1

Statement raadsoudste Pierre Bijnen
namens de gehele raad

Het langstzittend raadslid Pierre Bijnen (GBV)
legt een statement af in het kader van de
coronacrisis.

4.

Informatieronde
4.1 Vragen vanuit de raad aan het college

Er zijn geen vragen.

4.2 Mededelingen vanuit de raad inzake
regionale samenwerkingsverbanden

Er zijn geen mededelingen.

4.3 Mededelingen vanuit het college aan de
raad

Wethouder Rooijakkers zegt dat de
coronacrisis gevolgen zal hebben voor de
gemeentelijke financiën. De gevolgen zijn nu
onduidelijk. De gevolgen zullen worden
verwerkt in de begroting 2021 e.v.

POHO

1. Besluiten

2. Toelichting en toezeggingen college
B&W
De raadsvergadering wordt voor de eerste
keer in de Veldhovense raadsgeschiedenis
digitaal afgewikkeld.

5.

Artikel 42 vragen

6.

Spreekrecht burgers

7.
7.1

HAMERSTUKKEN
20.026 Benoemen dhr. P.M.M. Prinsen tot
steunfractielid (Lokaal Liberaal)

7.2

-

SENIOREN VELDHOVEN inzake
Collegeonderzoek Subsidieverstrekking

-

SENIOREN VELDHOVEN inzake oud papier
inzameling

-

SENIOREN VELDHOVEN inzake Nazorg en
toezicht Wmo en Jeugdwet

Paul Vredenberg inzake agendapunt 8.1 en dan
in het bijzonder over de onderdoorgang
Moormanlaan.

MD

Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.

20.005 Wijzigen Gemeenschappelijke
Regeling Werkvoorzieningschap Regio
Eindhoven

MvD

Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.

7.3

20.009 Meerjarenplan en - financiering
Brainport Development NV 2021-2024

MD

Het raadsbesluit wordt unaniem (27 stemmen
voor, 0 tegen) aangenomen.

8.
8.1

BESPREEKSTUKKEN
20.011 Bijstellen krediet Kempenbaan-West AvdO
en Aansluiting A67

De antwoorden op alle vragen zijn naar
tevredenheid. Er zijn geen nadere vragen.

De heer Vredenberg heeft zijn inspreekreactie
op papier gezet.

Het raadsbesluit wordt met 24 stemmen voor
(VVD, GBV, VSA, Senioren Veldhoven, CDA,
PvdA en BPV) en met 3 stemmen tegen (D66 en
Lokaal Liberaal) aangenomen.
Een amendement van D66, PvdA en Lokaal
Liberaal wordt verworpen met 21 stemmen
tegen (VVD, GBV, VSA, Senioren Veldhoven,
CDA, BPV) en vijf stemmen voor (D66, PvdA en
Lokaal liberaal). De heer Bolsius (CDA) was
tijdens stemming over het amendement even
buiten de raadzaal.
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Het amendement had als doel beslispunt 4
(een onderdoorgang in het verlengde van de
Moormanlaan te realiseren) te verwijderen.

Een motie van GBV wordt met 22 stemmen voor
(VVD, GBV, VSA, Senioren Veldhoven, CDA en
BPV) en met 5 stemmen tegen (D66, PvdA en
Lokaal Liberaal) aangenomen.

9

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 21.25 uur.
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Het dictum van de motie luidt als volgt:
verzoekt het college:
1. Om de zorgen ten aanzien van
verkeersveiligheid voor fietsers mee te nemen
met de verdere uitwerking en uitvoering;
2. daarbij de mogelijkheid te bekijken om
fietsers te laten rijden via de onderdoorgang
in plaats van over de rotonde;

Gemeente Belangen
Veldhoven
']

MOTIE

Veldhoven

Onderwerp
Fietsveiligheid Kempenbaan West
Datum
14 april 2020
GBV
Ingediend door
Naar aanleiding van Beschikbaar stellen extra krediet Kempenbaan West/aansluiting A67

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 14 April 2020,
kennis genomen hebbend van:
4 Het voornemen van het college om een onderdoorgang in het verlengde van de
Moormanlaan te realiseren;
4 De Moormanlaan een populaire recreatieve route is;
4 De zienswijzen van belanghebbenden om deze onderdoorgang te realiseren;

overwegende dat:
4 Door het realiseren van de onderdoorgang Moormanlaan hoeft de populaire
recreatieve route niet verlegd te worden over de rotonde;
4 Deze onderdoorgang ook een alternatief is voor de fietsers tussen Veldhoven en
Knegsel, waaronder veel scholieren van en naar de Kempen Campus;
4 Fietsers op de rotonde geen voorrang hebben;
4 Fietsers vaak kiezen voor de snelste route, in dit geval over de rotonde;
4 Er een fietspad aangelegd wordt vanaf de rotonde over het viaduct richting
Koningshof met een aftakking naar de Moormanlaan;
4 Het fietspad op de rotonde overbodig wordt door het realiseren van de
onderdoorgang;
4 Vanuit verkeersveiligheid gezien het beter is fietsers niet via de rotonde te laten
fietsen maar via de onderdoorgang;

verzoekt het college:
1. Om de zorgen ten aanzien van verkeersveiligheid voor fietsers mee te nemen met de
verdere uitwerking en uitvoering;
2. daarbij de mogelijkheid te bekijken om fietsers te laten rijden via de onderdoorgang
in plaats van over de rotonde;
en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming

27 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor

22 stemmen (VVD, GBV, VSA, Senioren Veldhoven, CDA en BPV)

Tegen

5 stemmen (D66, PvdA en Lokaal Liberaal)

