
 
 

 
 
 
Amendement Verkeerslichten Floraplein       A2 
MeerjarenInvesteringsplan (MIP) 2013 – 2016 na uitvoering MKBA 
  
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven, heeft de eer het volgende 
amendement aan te bieden. 
 
Gezien het Raadsvoorstel Meerjaren Investeringsprogramma 2013 na MKBA, raadsnummer 
12BST02184. 
 
Gehoord de ter zake gevoerde discussie in de raadsvergadering van 22 januari 2013. 
 
Constaterende, dat: 

• Het college het aanpassen van de oversteekbaarheid wenst stop te zetten (‘te stoppen 
2013: programmaonderdeel 8.6 Verkeer en vervoer (blz. 36)’;  

• Het MIP 2013-2016 vermeldt, dat de meeste verkeersveiligheidsklachten die de 
gemeente ontvangt betrekking hebben op het Floraplein; 

• De bewoners rond het Floraplein zelf ook herhaaldelijk aan hebben gedrongen op een 
oplossing; 

• Het Floraplein gemeden wordt door lokale fietsers en voetgangers; 
• Er een aantal scholen in de buurt van het Floraplein ligt en ouders hun kinderen 

verbieden om via het Floraplein van en naar school te gaan; 
• Het MIP 2013-2016 ook vermeldt, dat het plaatsen van verkeerslichten om de 

oversteekbaarheid te verbeteren een betaalbare optie is, waarbij de verkeersveiligheid 
en oversteekbaarheid verbetert. 

 
Van mening zijnde dat: 

• De kans op het zich voordoen van verkeersslachtoffers groot is; 
• De maatschappelijke kosten en het individuele leed van verkeersslachtoffers niet in geld 

uit te drukken is;  
• De verkeersveiligheid op het Floraplein daarmee een maatschappelijk probleem is, dat 

niet in een MKBA te analyseren is; 
• Investeren in verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers past bij de duurzaamheids 

investeringen van dit college. 
 
Stelt de raad voor om te besluiten aan het besluit een beslispunt 3 toe te voegen, luidende: 
het college op te dragen: 
1. in 2013 de verkeersmaatregelen in de zin van het plaatsen van verkeerslichten op het 

Floraplein te nemen en te doen uitvoeren en 
2. de hiermee gepaard gaande investering van € 200.000 te dekken uit het mobiliteitsfonds. 
 
Eindhoven 22 januari 2013. 
 
De leden van de raad, 
Ernest Maas (SP), voorsteller 
Dré Rennenberg (OAE), voorsteller 
_____________________________________________________________________ 
Het amendement is aangenomen in de raadsvergadering van 22 januari 2013. 
   verworpen 
 
…........................., griffier. 


