Suggestie 10
Regioconferentie Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) van 30 november 2022
Onderwerp/Thema:
o Algemeen
o Economie
o Wonen
o Voorzieningen en Evenementen
• Ruimte
Titel
Rol SGE op het thema mobiliteit

constaterende dat:
• Een stevige afvaardiging van de gemeenteraden van Best en Oirschot op 16 november jl.
heeft gedebatteerd over de concept Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven
2022-2026 (hierna: SGE-agenda).
•

De lusten en lasten rondom het thema mobiliteit regelmatig onderwerp van gesprek zijn in
deze individuele raden, waarbij onder meer verwezen kan worden naar besluiten en moties
met betrekking tot snelfietsroutes, openbaar vervoer, een verdiepte ligging van de A58 ter
hoogte van Oirschot, randweg Oirschot (t.b.v. intergemeentelijke bereikbaarheid), het
station en de stationsomgeving in Best en de locatiestudies naar twee zgn. mobiliteitshubs in
Best en Oirschot, waarmee deze gemeenteraden een gezamenlijke mobiliteitsopgave zien.

•

De regio werkt aan innovatieve mobiliteitsoplossingen in het kader van het programma
Zuidoost Slim Bereikbaar, waarbij de 6 gemeenten Best, Oirschot, Veldhoven, Eindhoven,
Nuenen c.a. en Son en Breugel (BOVENS) op sub-regionaal niveau op dit moment vooral de
tactische uitwerking oppakken.

overwegende dat:
• De mobiliteitsopgave en -transitie niet (alleen) door individuele gemeenten kan worden
opgepakt.
•

Het Stedelijk Gebied Eindhoven werkt aan de thema’s: voorzieningen & evenementen,
economie (w.o. afspraken bedrijventerreinen), wonen (w.o. afspraken woonlocaties) en
ruimte (waaronder het verstedelijkingsakkoord). Deze thema’s zijn bepalend voor de
toekomstige mobiliteitsstromen.

•

Het in de regio eenduidig beleggen van afspraken over voorzieningen & evenementen,
economie, wonen, ruimte EN mobiliteit, de integraliteit van beleid bevordert.

•

‘Bestuurlijke drukte’ in de regio niet bijdraagt aan slagvaardig openbaar bestuur.
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geeft het Bestuurlijk Platform van het Stedelijk Gebied Eindhoven de volgende suggesties mee:
1. Neem in de SGE Agenda nadrukkelijk het thema duurzame mobiliteit op en werk daarin een
tactische rol voor het SGE verder uit.
2. Verbreed hiermee de BOVENS-samenwerking naar de 9 SGE gemeenten.
3. Trek rondom het thema mobiliteit, waaronder de in de constateringen genoemde
onderwerpen, als SGE gezamenlijk op richting strategische partners zoals de Metropoolregio
Eindhoven, Provincie en Rijk.

Ondertekening indieners met vermelding van de gemeente en de fractie:
Indiener
Marienette Wemelsfelder
Claud Leermakers
Paul van de Biggelaar
Els Claassen
Fons Peeters
Pieter van Loon

Gemeente
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot

Fractie
D66
VVD
De Gewone Man
Dorpsvisie
CDA
Sociaal Progressief
Oirschot

Emailadres of telefoonnummer
marienettew@gmail.com
C.Leermakers@oirschot.nl
P.vandenBiggelaar@oirschot.nl
E.Claassen@oirschot.nl
F.Peeters@oirschot.nl
P.vanLoon@oirschot.nl

Deze suggestie werd tijdens de regioconferentie van 30 november 2022
aangenomen / verworpen met ____ stemmen vóór en ____ stemmen tegen.
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