
Raadsavond 29 oktober 2019 - Besluitvorming
V \ 44

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 POHO 1. Besluiten 2. Toelichting en toezeggingen college B&W

1. Opening Om 19.30 uur.

Afwezig:
- Yentl van Bakel (VVD)
- Ton Bolsius (CDA)

Benoeming Roy van Heugten tot 
steunfractielid VVD

2. Vaststellen definitieve agenda Akkoord.

3. Trekking stemmingsnummer Nr. 15: Frans Hofmeester.

3.1 Benoemen R.L. van Heugten tot 
Steunfractielid (VVD)

Het raadsbesluit wordt unaniem (25 
stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.

4. Informatieronde
4.1 Vragen vanuit de raad aan het college

- Lokaal Liberaal inzake 'Contractbeheer 
leerlingenvervoer gemeente Veldhoven'

De poho geeft antwoord op de vragen.

De fractievoorzitter van Lokaal Liberaal besluit 
n.a.v. deze beantwoording een mogelijke motie 
van afkeuring niet in te dienen.

4.2 Mededelingen vanuit de raad inzake 
regionale samenwerkingsverbanden

- Er zijn geen mededelingen

4.3 Mededelingen vanuit het college aan de 
raad

- Mededeling over handhaving
Molenvelden (MD)

- Schietincident zondagavond 27-10 (MD)
- Maatregelenpakket De Run (AvdO)

5. Artikel 42 vragen Er zijn geen Artikel 42-vragen besproken.

6. Spreekrecht burgers Er hebben zich geen insprekers gemeld.



7. HAMERSTUKKEN
7.1 19.083 Vaststellen bestemmingsplan 'Oude 

Kerkstraat 62-64'
AvdO Het raadsbesluit wordt unaniem (25 

stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.
7.2 19.073 Vaststellen verordeningen 

Starterslening en Stimuleringslening
HvdL Het raadsbesluit wordt unaniem (25 

stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.
7.3 19.101 Vaststellen verbeteringen 'Raad als 

volksvertegenwoordiger'
MD Het raadsbesluit wordt unaniem (25 

stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.
8. BESPREEKSTUKKEN
8.1 19.065 Vaststellen van het Gemeentelijk 

Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
AvdO Het raadsbesluit wordt met 22 stemmen 

voor (GBV, SV, VVD, CDA, D66, PvdA, BPV, 
Lokaal Liberaal) en 3 stemmen tegen (VSA) 
aangenomen.
Een (aangepaste) motie inzake 'Peter 
Zuidlaan-Julianastraat' van alle fracties 
wordt unaniem (25 stemmen) aangenomen. 
Een motie inzake 'Wegcategorisering 
Sondervick' van BPV, Lokaal Liberaal, VSA, 
D66, CDA en Senioren Veldhoven wordt met 
23 stemmen voor (GBV, SV, VSA, CDA, D66, 
BPV, Lokaal Liberaal, VVD) en 2 stemmen 
tegen (PvdA) aangenomen

Een eerder ingediend amendement over het 
Sondervick wordt ingetrokken.

Een nieuwe motie over Peter
Zuidlaan/Julianastraat wordt ingediend. De eerder 
ingediende motie over hetzelfde onderwerp wordt 
ingetrokken.

Een aangepaste motie over de 'Wegcategorisering 
Sondervick' wordt ingediend.

8.2 19.099 Vaststellen verordening 
rechtspositie raads- en steunfractieleden 
Veldhoven 2019

MD Het raadsbesluit wordt unaniem (25 
stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.

8.3 19.089 Vaststellen Samenspraaktraject 
Omgevingsvisie

AvdO Het raadsbesluit wordt unaniem (25 
stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.
Een motie inzake betrekken van jongeren 
bij samenspraaktraject Omgevingsvisie' van 
d66, CDA, LL, VSA en BPV wordt unaniem 
(25 stemmen voor, 0 stemmen tegen) 
aangenomen.

Er wordt een motie ingediend over het betrekken 
van jongeren bij Samenspraaktraject 
Omgevingsvisie'.

8.4 19.085 Indienen zienswijze initiële 
begroting 2020 GRWRE

DdK Het raadsbesluit wordt unaniem (25 
stemmen voor, 0 tegen) aangenomen.

9 Sluiting Om 21.08 uur sluit de voorzitter de 
vergadering.
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Onderwerpn Wegcategorisering-Sondervîck*
Datum** 29-oktober-2019»
Ingedĩend-doorn Bu rgerPartij-Veld hoven,-CDA,-D66,-Senioren-Veldhoven -en-Lokaal-

Liberaal»
Naar-aanleiding-va m Agendapunt-8.01:-Vaststellen-van-het-Gemeentelijk-Verkeers—en- 

Vervoers p i a n-(GW P)»

11
" De-raad van-de-gemeente-Veldhoven-in-openbare-vergadering bijeen-op^-oktober-ZOlQ,-^

. 1 -
‘ kennis-genomen-hebbend-van:1

Qöí^Kiml^lUk^GVVEill
* De-bijdragen-van •de-însprekers-tîjdens-de-oordeelsvormende-vergadering-jįjan^. 

27-augustus-2019;ļļ

eaKeofiníle-datľi
* Het-verkeer-dat-gebruik-maakt-van-de-Sondervîck-niet-past-bij-de-huidige- 

inrichting-van-de-Sondervick;ļ
* De-realisatie-van-de-Zîlverbaan-en-de-toekomstige-aansluiting-op-de-A67-van- 

invloed-zijn-op-de-verkeersintensiteit-en-verkeersafwikkeling-op de-Sondervick;H
* De-situatie-op-de-Sondervickr-net-als-aanpassingen-van-de-kruising-De-Plank- 

Nîeu wstraat,-pas-zinvol -te-beoordelen-is-wanneer-de-Zil verbaan -vol ledig - 
operationeel-is; ļļ

ï-wachten-totdat-d e-aansl uiting-

1
verzoekt -h et -co I lege: ļ|

1. -»Metde-herinrichtîng-van-de-Sondervick
van-de-A67-gereed-is;H

2. -»Te-onderzoeken-watde-ímpact-van-de-aansluitîngopde-A67is-opde-
verkeersîntensiteitin-de-Sondervîck;-ļļ

3. -»De-resultaten-vanditonderzoekte-bespreken •met-de-bewonersvande-Sondervick-
en,-indien-van-toepassing,-de-weg categorisering-van-de-Sondervick-te-isjjzig en.;—

- -1
en-gaat-over-tot-de-o rde-van-de-dag.il
H 
11
Stemming** 23-stemmen- --2- STEMMEN - AANGENOMEN»

Voorn 23'Stemmen-(GBV,'D66,'WD,'LL,' VSA, - SV, - CDA, - BPV)s

Tegen** 2-stemmen- (PvdA)»
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LOKAAL LOKAALVeldhoven Veldhoven
LIBERAAL LIBERAAL

Veldhoven Veldhoven
MOTIE Stemming k 25 -stemmen ---UNANIEM-AANGENOMEN a

25-stemmen-(GBV.-D66.-WD.-LL,-VSA,-SV.-CDA,-BPVl-PVDAHVooriX

Tegenn O-stemmena
Onderwerpn Betrekken-van-jong eren-bij-sannenspraaktraject-OnngevingsvisieH

29-oktober-2019HDatum a
In gediend doom D 66,-VSA. - CDA, -BPV, - Lokaal -Liberaal h
Naar-aanleiding-vann Behandeling procesvoorstel-samenspraaktraject-Omgevings visie {19.089-|a 

en-19.090)-in-de-oordeelsvormende-raad-van-8-oktober-2019a

De-raad-van-de-gemeente-Veldhoven-in-open bare-vergadering bijeen-29-oktober-2019.1]

Kennis-genomen-hebbend van :ļ]
♦ Omgevingswet;ļ]
4-*Keuzedocument-Innplementatie-Omgevingswet-(vastgesteld-door-de-

gemeenteraad-op-28-febmari-2018);ļ]
♦ Kern boodschap-en-vijf-missies - (vastgesteld-d oor-de-gemeenteraad-op-28- 

februari-2018) ;ļ]
Procesvoorstel-samenspraaktraject-Omgevingsvisie-(19.089)-en-de-daarin-
genoemde-be trokken-partijen-op-pagina-5įïį
1

Overweg end e-dat:ļ]
4-» De-raad-in-de-gemeentelijke-Omgevingsvisie,-de-kaders-voor-de-fysieke-ruimte- 

gaa t-vastleggenvoor-een-lange -periode, - waarin-de-huidige en-nieuwe - 
genera ties-in -Veldhoven -leven; ļ

4-» De-raad-daarmee-keuzes-maakt,-niet-alleen-over-de-ruimte-van-nu-maar-vooral- 
voor-die-van-de-toekomst;1]

4-»De-jongere-VeldhovenarenĴanger-te-maken-hebben-met-de-gevolgenvan-deze- 
keuzes-dan-.eeņļedeŗ-hier-ìn-deze -raadszaal; ļļ 

♦ “►Tìjdens-het-Samenspraaktraject-voor-de-Omgevingsvisíe-ook-wordt-ingezet-op- 
nieuwe-en-innovatieve-manieren-om-verschillende-d oelgroepen-te-bereiken 

4 H et-samenspraaktraj eet- na tuudijk-ook" openstaat-voor-jongere n; ļ 
4-* Maar-dat-de-deelname-van-jongeren-bij-samenspraaktrajecten-veelal-moeilijk-te- 

realiseren-is-en-de-jongeren-van-nu,-gemiddeld-genomen,-het-weinig- 
uitn odigend -vinden-om-tot-een-inbreng-te-komen-ìn-de-ontwikkeling van-visies- 
en-beleíd;ļ]

1
H

Verzoekt-het-col leg e: ļ]
4 Werk-te -maken - van-het-betrekken - van -de -Veldh.O-Ven.s.e-jon geren-vanaf T 6 -jaar- 

in-de-komende-periode-bij-de-totstandkomingvan-de-Omgevingsvisie;-1]
4-» Dit-op-een -actieve-wijze- en -aansluitend bij- de-belevingswereld -en-mediagebruik- 

van-jongeren ;1]
1
1
eri-gaat-over-tot-de-orde-van-de-dag.il

1-&21 2-^2fl
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Onderwerp» Doorverbinding- Peter-Zuidlaan- en-Julianastraat»
Datum» 29-oktober--2019»
Inqediend- door» PvdA, -WD, - GBV, - SENIOREN - VELDHOVEN,- VSA,- CDA, -BPV, - LL, -D66h

Naar-aanleidīng- vam Vaststellen- van-het-Gemeentelijk- Verkeers--en-Vervoersplan-(19.065)»

i
De-raad-van-de-gemeente-Veldhoven' in-openbare-vergadering- bijeen'op-29' oktober- 
2019,**J
H

B kennis-genomen-hebbend-van:ļ|
♦ -►Het- feit'dat'iri' april-2007' reeds-is- besloten- om-de-Peter-Zuidlaan- en-de-

Julianastraat- met-elkaar-te-verbinden- (vaststellen- VCP);T1
♦ -►Het-uitgangspunt- in- het-voorliggende- GWP'(blz.'20)'dat'er^geen-doorgaand-

verkeer-door-centrum-gebieden- en-woongebieden, - maar-zoveel-mogelij k- 
eromheen"'gaat;1

♦ -►Het- onderzoek-dat-in- het-voorliggende- GWP- (blz.-45)-"naar-een-verbinding-
tussen-Peter-Zuidlaan- en-Julianastraat-...-in-gang'gezeťř'is;H

♦ -►Het-veelvuldige- sluipverkeer-door-de-wegen-Kruisstraat,- St, -Severinuslaan,'
Binnenweg- en-Heuvelstraat;ļ

♦ -►Het- doortrekken-van-de-verbinding- er-toe-leidt- dat'er'meenverkeer'over'de'
Julianastraat- en-Hagendorenseweg- zal- rij den-en-dus-extra-maatregelen' 
noodzakelijk- zijn- om-de-geúite- zorgen-van-bewoners-in- de-omgeving-van-deze 
straten - weg-te * nemen!

♦ -►Het-feit-dat-deze-wegen-binnen- het-woongebied- Zeelst-vallen;!
H
overwegende-dat :ļ|

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

♦ -►De-gemeente'Veldhoven - als-overheid' een-betrouwbare-partner'willen - zijn-die-
afspraken -nakomt; !

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

♦ -►Langer-uitstel- niet- gewenst- is; ļļ
H
verzoekt-het-college:!

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

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

3)-řBij-de-realisatie - maatregelen-te-nemen-om-de-bereikbaarheid- van-Zeelst-te- 
waarborgen-en-de-zorgen'van-bewoners'in- de-omgeving-van-Julianastraat- en- 
Hagendorenseweg- zoveel-mogelijk-weg-te-nemen.!
1

en-gaat-over-tot-de-orde-van-de-dag.!
ĩ____________________ _______________

Stemming» 25 stemmen- UNANIEM AANGENOMENS

Voorn 25-stemmen-(GBV,-D66,-WD,-LL,-VSA,-SV,-CDA,-BPV)K

Tegen» 0-stemmen»

ĩ
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