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10-puntenplan 
‘Eindhoven de bereikbaarste!’ 

VNO-NCW Brabant Zeeland denkt graag mee! Voor 
de gemeentebesturen die in de start-blokken staan 
om de komende vier jaar hun gemeente te besturen, 
heeft VNO-NCW Brabant Zeeland de belangrijkste 
aandachtspunten op een rijtje gezet. 

Onder het motto ‘Stilstaan is geen optie’, stelden we 
een top tien op voor de periode 2018-2022.

1. Het hoofdwegennet rond Brainport is dringend 
toe aan upgrading: de snelwegen A2, A58 en A67 
worden verbreed. Aan de regio de oproep bij het Rijk 
aan te dringen op een zo kort mogelijk doorlooptijd. 

 2. Een vlottere verkeersdoorstroming op het 
regionale wegennet is gewenst en daar zijn maat-
regelen voor nodig. De belangrijkste knelpunten 
daarbij zijn de N279 en de oost-west verbinding tussen 
Eindhoven en Helmond.

 3. Op de Ring Eindhoven moet verkeer vlot kunnen 
doorstromen en via goede inprikkers snel het 
centrum kunnen bereiken.

 4. Een leefbaar centrum in Eindhoven bestaat niet 
met een ongebreidelde groei van het autoverkeer. 
Goede P+R voorzieningen aan de rand van het 
centrum zijn daarom essentieel.

 5. Ruim baan voor schoon (elektrisch) goederen-
vervoer. Dit draagt bij aan verhoging van de leef-
baarheid van het centrum. Maak afspraken die in lijn 
liggen met de landelijke afspraken, door de Green 
Deal Zero Emissie Stadsdistributie (ZES) te sluiten. 

 6. Bij de internationale knooppuntstatus van  
NS-Station Eindhoven horen een intercity trein-
verbinding met Düsseldorf en een razendsnelle 
verbinding met Eindhoven Airport

7. De populariteit van de (e-)fiets neemt toe als 
(nieuw) vervoersmiddel voor woon-werkverkeer. Het 
netwerk van fietsverbindingen in de regio dient 
daarom verder uitgebouwd te worden.

8. Bedrijventerreinen dienen goed bereikbaar 
te zijn met voldoende wegcapaciteit. Daar waar er 
knelpunten zijn verdient vervoersmanagement een 
kans.

9. Wildparkerende vrachtwagens veroorzaken 
overlast op bedrijventerreinen in de vorm van 
onveiligheid, geluid of afval. Er zijn meer truck-parkings 
nodig, in combinatie met voldoende capaciteit voor 
handhaving. 

10. Met een metroachtige dienstregeling kunnen 
trein en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in 
de regio verder doorgroeien.

   

Brainport is booming. De economie groeit, de regio is 
aantrekkelijk en dat wordt alom erkend. Met de groeiende 
economie neemt ook de mobiliteit in en rond de regio 
sterk toe. Dit heeft meer en meer dagelijkse files van 
en naar Eindhoven, verkeersinfarcten, ongelukken en 
steeds vollere treinen tot gevolg. Op termijn gaat dit 
ten koste van de bedrijvigheid: mobiliteit verbindt 
mensen, organisaties en gebieden. 

UITDAGINGEN DIE VRAGEN OM ACTIE 
VAN DE OVERHEID ÉN HET BEDRIJFSLEVEN.
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