
       
 
 

Motie – De Nieuwe Fuutlaan van “zacht naar hard”  M5 
 
De indieners van deze motie stellen de gemeenteraad voor om in de vergadering van dinsdag 22 juni 
2021 een besluit te nemen over onderstaand verzoek aan het college.  
 

 
Constaterende dat:  
 
• De afgelopen 4 jaar er in het Eindhovense centrumgebied duizenden woningen toegevoegd zijn 

en nog eens duizenden woningen in de startfase van uitvoering zijn (Strijps S, Deken van 
Somerenstraat et cetera);  

• Er grote plannen in voorbereiding zijn (zoals Knooppunt XL, Stationsgebied, Vestdijk) voor nog 
eens duizenden extra woningen en voorzieningen; 

• De binnenstad daarbij zoveel mogelijk autoluw dient te worden en het groen in de binnenstad 
meer ruimte verdient; 

• Toegezegd is dat de plannen voor nieuwbouw en de uitvoering van noodzakelijke flankerende 
maatregelen gelijke tred zullen houden; 

• Ieder nieuw bouwplan (als postzegelplannetje) individueel getoetst wordt of dit nog past binnen 
de huidige beschikbare infrastructuur maar er geen actueel mobiliteitsplan aanwezig is dat 
toegesneden is aan de optelsom van alle nieuwbouwontwikkelingen;   

• In het Ontwikkelperspectief Centrum Eindhoven 2040 slechts schetsen van “zachte” plannen 
opgenomen zijn waar nog geen enkele realiteitswaarde aan toegekend kan worden; 

• Ook De Nieuwe Fuutlaan daarin nog slechts als “zacht” project opgenomen is en al bekend is dat 
de oude Fuutlaan volkomen ongeschikt is om de toenemende verkeerstroom van en naar de 
rand van de binnenstad op te vangen; 

• Dat het college tot heden niet verder is gekomen dan een “pril eerste contact” met 
grondeigenaar en geen enkele zekerheid heeft of deze überhaupt bereid is tot medewerking;  

• De aanliggende woonwijk De Laak en omgeving Tongelresestraat binnen enkele jaren fors 
toenemende overlast gaat ervaren; 

• De automobilisten nu al “in de wijk” ipv “om de wijk” rijden en de onveilige situaties nemen toe; 
Door de vele vrachtverkeer ervaren bewoners veel last aan trillingen. 

 
Van mening zijnde dat:  
 
• Het centrumgebied attractief, toegankelijk en bereikbaar moet blijven voor inwoners, gebruikers 

bezoekers en ondernemers;  
• De bereikbaarheid van het centrum voor doelgroepen minimaal gegarandeerd moet zijn tot aan 

de randen van de Binnenstad; 
• de concreetheid van de grootschalige bouwplannen van Stationsgebied zuid voldoende 

aanleiding zijn om de “zachte” plannen van de Nieuw Fuutlaan zo snel als mogelijk om te zetten 
naar een “hard” plan. 

• Dat in het plan “De Nieuwe Fuutlaan” de verkeerstromen en de inrichting van de openbare 
ruimte zorgvuldig afgestemd dienen te worden aan een mogelijk uitbreiding van de ecologische 
zone van het Dommeldal; 



• Eindhovenaren niet zitten te wachten op ”zachte plannen” die volstrekt niet haalbaar of 
realistisch zijn; 

• De aanpak van nieuwe infrastructuur dramatisch achterloopt bij de toenemende bouwvolumes.  
 
Verzoekt het college:  
 
1. Per direct in gesprek te gaan met eigenaren in het gebied om de bereidheid te toetsen en 

principe afspraken te maken tot overdracht van de benodigde ontwikkelingsruimte voor de 
Nieuwe Fuutlaan; 

2. In Q3 de participatie met inwoners van de wijk De Laak te starten en het programma van eisen 
op te gaan stellen; 

3. In Q1 2022 de voortgang van het project De Nieuwe Fuutlaan aan raad te presenteren en zo 
mogelijk het voorlopige concept ontwerp en raming van kosten. 

 
 

Eindhoven, 22 juni 2021 
 
De leden van de raad. 
 
Rob Gordon (CDA Eindhoven), voorsteller 
Miriam Frosi (CDA Eindhoven), voorsteller 
Tom Meylink (VVD), voorsteller 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

Deze motie is  aangenomen  in de vergadering van 22 juni 2021.  

     verworpen  

 

 

 

J. Verbruggen, griffier. 

 


