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Betreft: artikel 42 vragen met betrekking tot ontsluitingsvarianten van de A2

Geacht College,
Er zijn feitelijk twee ontsluitingsvarianten op de A2: de ontvlechtingsvariant en de duovariant.
De ontvlechtingsvariant heeft ambtelijk de voorkeur. Ook de VVD spreekt haar voorkeur uit voor deze variant, omdat die door spreiding van de verkeersstromen een betere verkeersafwikkeling mogelijk maakt.
Een derde argument voor de zogenaamde ontvlechtingsvariant is het feit dat de MERstudie deze variant als beste keuze aanwijst.
Het grootste industrieterrein van Veldhoven schreeuwt om verbetering van de verkeersafwikkeling en de Veldhovense ondernemers maken zich dan ook al jaren ongerust over de ontsluiting van industrieterrein De Run. Zij vinden dat de ontvlechtingsvariant hier enigszins verlichting kan bieden en zij spreken zich hier eveneens duidelijk
voor uit.
Verder zijn we van mening dat de duovariant binnen 10 jaar een capaciteitsprobleem
geeft (dus veel geld pompen in een tijdelijke oplossing). Ook de bewoners van Veldhoven Zuid zullen voor spreiding van verkeersstromen kiezen, omdat de ontvlechtingsvariant de doorstroming via de Heerbaan verbetert.
Wij verzoeken het College dringend, er alles aan te doen om de bereikbaarheid van
Veldhoven en in het bijzonder van De Run te verbeteren. Kiezen voor de ontvlechtingsvariant kan een stap in die richting zijn.
Willen wij bedrijven naar Veldhoven halen en ervoor zorgen, dat zij Veldhoven als
basis blijven kiezen, zal een goede ontsluiting één van de eerste vereisten zijn waar
we als Veldhoven aan moeten voldoen.
Een duidelijke keuze voor deze ontsluitingsvariant heeft tevens het voordeel dat zij bij
de huidige werkzaamheden aan de A2 meegenomen kan worden.

1

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Graag willen wij van het College vernemen hoe de stand van zaken in dezen is.
Wij vragen u dringend om al het mogelijke bij de bevoegde instanties te doen om de
door de verschillende Veldhovense partijen zo gewenste ontvlechtingsvariant te realiseren.
Graag vernemen wij uw reactie.
Hoogachtend,
namens de fractie van de VVD Veldhoven

Nel Aarts-Hellings
Cc: Het V.O.C.
De Pers
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