
AMENDEMENT TOEVOEGEN VERHOGEN VERKEERSVEILIGHEID LANGZAAM VERKEER 
FLORAPLEIN IN MEERJAREN INVESTERINGSPLAN (MIP) A08
                                                                  
De ondergetekende heeft de eer het volgende amendement aan te bieden.

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2011, raadsnummer 11R4513, over 
de Programmabegroting 2012-2015, het Meerjaren Investerings Programma (MIP) 2012 en de Verordeningen 
gemeentelijke belastingen en rechten 2012.

Gehoord de gevoerde discussies in de vergadering van 8 november 2011 inzake de Programmabegroting 
2012,

Overwegende, dat:
• Het Floraplein een erg drukke toegangsweg tot Eindhoven is, waardoor de openingen tussen het 

verkeer om over te steken klein zijn;
• Fietsers en voetgangers aan de noord en zuid kant dubbele rijbanen over moeten steken;
• Er door de constructie van het Floraplein door het gemotoriseerd verkeer hard gereden wordt;
• Er niet altijd richting aan wordt gegeven door het gemotoriseerd verkeer bij het verlaten van de 

rotonde, wat de situatie nog onoverzichtelijker maakt.

Van mening zijnde dat:
• De gemeente erkent dat er op het Floraplein een onveilige verkeerssituatie is, maar noemt deze 

vooral subjectief omdat er maar weinig gevallen van aanrijdingen met letselschade bekend zijn;
• Er onlangs onderzoek is gedaan door de gemeente hoe de verkeersveiligheid op het Floraplein 

verbetert kan worden;
• Het aanbrengen van middengeleiders aan de noord en zuid kant de meest voor de hand liggende 

oplossing is;
• Het aanbrengen van middengeleiders de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer niet hindert;
• Het aanbrengen van middengeleiders de oversteek voor fietsers en voetgangers overzichtelijker 

maakt.

Stelt de raad voor om te besluiten aan beslispunt 9 van het ontwerpraadsbesluit toe te voegen:
Met dien verstande dat het aanbrengen van middengeleiders aan de noord en zuid kant van het 
Floraplein om de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers te verhogen met een geschatte kostprijs 
van €500.000,- wordt toegevoegd aan het Meerjaren Investerings Programma (MIP) aan de categorie 
‘Voorbereiding’ en het benodigde bedrag te dekken uit de reserve financieringsfonds MIP.

Eindhoven 8 november 2011.

Het lid van de raad,

Ernest Maas (SP), voorsteller

______________________________________________________________________

Het amendement is aangenomen   in de vergadering van 8 november 2011.
       Verworpen

………………………., griffier.


