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ZOD-conceptaanvraag: Fietspaden  

Het bestuur van Zorg om het Dorp Mariahout biedt bij deze Conceptaanvraag 1 in, 

aangaande de realisering van een fietspad van Lieshout naar Son & Breugel; parallel 

lopend aan de Sonseweg.  

Deze aanvraag is opgesteld door de ZOD-werkgroep ‘Fietspaden’ en wordt ondersteund 

door het bestuur van ZOD.  

Omdat er op korte termijn, regionaal, beslissingen moeten worden genomen over het 

‘Bereikbaarheidsakkoord’ zie supplement 2 : ED van 20-09-2018 Regio: files te lijf met 

slimme wegen, lijkt het ZOD een goed moment deze aanvraag nu al in te dienen.  

Het is ZOD ter ore gekomen (reactie op vragen uit de vergadering Verkeersveiligheid 

Mariahout 18-04-2018) dat het bovengenoemde fietspad is opgenomen in het ‘Beleidsplan 

Fietsverkeer 2015’, maar dat de raad daar toen verder niets mee gedaan heeft.  

Zie supplement 1 ‘Veilig met de fiets naar Son en Breugel’ 

 

Het bestuur van ZOD vertrouwt er op dat nu ‘met het voortschrijdend inzicht anno 2018’ 

andere keuzes door de raad gemaakt gaan worden, zeker gezien de verkiezingsbeloften 

waarin elke partij voor meer fietspaden pleitte. 

ZOD hoopt dat de raad zich sterk maakt voor de veiligheid en duurzaamheid in het regionale 

verkeer en in het bijzonder voor het fietspad bij de drukke Sonseweg richting Son en 

Breugel. 

Daarnaast wil ZOD ook alvast aankondigen dat er op korte termijn Conceptaanvraag 2 wordt 

ingediend voor een cultuurhistorisch/toeristisch fietspad welke geheel door Laarbeek loopt 

en de historische route in ere zal herstellen.  

Het bestuur van ZOD stelt het op prijs als u haar op de hoogte houdt. 

 

Met vriendelijke groet,  

Ria Lindeman-Emmen 
Voorz. Zorg om het Dorp 
Mariahout 
06 23993074 
r.lindeman@zorgomhetdorp.nl 
www.zorgomhetdorp.nl 

NB: ZOD werkgroep ‘Fietspaden’ 
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Conceptaanvraag 1: De aanleg van een fietspad van Lieshout naar (Son &) Breugel  
 

Vereniging Zorg om het Dorp Mariahout (ZOD) wil graag voor haar inwoners komen tot een 

verkeersveilig fietspad van Lieshout naar Son en Breugel. 

Als eerste worden de uitgangspunten en de motivatie beschreven. Daarna de kwaliteit van 

het fietspad en ten slotte aandachtspunten en opmerkingen. 

ZOD hoopt dat de gemeente Laarbeek de voortrekkersrol op zich zal nemen om de aanleg 

van dit fietspad op de agenda te krijgen van buurtgemeente Nuenen, waarover een deel van 

het fietspad loopt. 

 
 

* Uitgangspunt 

In het verleden heeft de gemeente Son en Breugel een fietspad aangelegd langs de 

Lieshoutse weg. Dit was de eerste aanzet tot een verbindingsfietspad naar Lieshout. Het 

fietspad houdt echter bij de gemeentegrens op. De gemeentes Laarbeek en Nuenen hebben 

tot op de dag van vandaag, het doortrekken van dit fietspad over hun gemeentegrenzen 

richting Lieshout, niet gerealiseerd, terwijl er al jarenlang nadrukkelijke vraag naar is.  
 

 

* Motivatie 

Er is vanuit de bevolking van Mariahout/Lieshout grote behoefte aan dit verbindings-

fietspad. In het verleden zijn hier al veel vragen over gesteld. Onlangs nog tijdens 

verkiezings-forumavonden voorjaar 2018 en deze zomer tijdens de KBO bijeenkomst ‘Ten 

Blakke’ in het openluchttheater Mariahout, waarbij ook de gemeente vertegenwoordigd 

was.  
  

Waarom is dit fietspad noodzakelijk? Vanwege:  

- woon-werkverkeer; er is doorstroming mogelijk via bestaande fietspaden richting bedrijven 

e.a. in Son en Eindhoven. Evenals verbeteren van de bereikbaarheid van bedrijven in 

Laarbeek 
 

- woon-schoolverkeer; er is doorstroming mogelijk via bestaande fietspaden richting 

onderwijsinstellingen in Son en Eindhoven 
 

- toeristisch verkeer; het ontsluiten van toeristisch Laarbeek vanuit Son & Breugel en 

Eindhoven 
 

- veiligheid; op de Sonseweg rijdt heel veel verkeer, vooral in de spits, en vaak ook heel hard. 

Dit leidt al jarenlang tot onveilige situaties voor de fietsers 
 

- duurzaamheid; fietsen, en speciaal ook de E-bikes, zijn tegenwoordig dé vervoersmiddelen 

die bijdragen aan het verminderen van autoverkeer. Fietsverkeer voorkomt files en maakt 

het ontwijken van de files mogelijk. Gebruik ervan heeft positieve invloed op het bestrijden 

van de luchtvervuiling en draagt  bij aan het tegengaan van de klimaatsveranderingen. 

Zolang er geen fietspad is wordt het gebruik er van niet gestimuleerd.  
 



 

 

* Kwaliteit fietspad 

De kwaliteit van het fietspad wordt bepaald door de gemeente. Het moet veilig zijn voor het 

snellere E-bike-verkeer en breed genoeg om in te halen c.q. naast elkaar te fietsen. 
 

 

* Aandachtspunten en suggesties 

Bij deze het nadrukkelijk verzoek om dit niet alleen binnen het college en de raad te 

bespreken maar ook bij MRE en Brainport de aanleg ervan op de agenda te krijgen. Laarbeek 

kan een kartrekker zijn met als doel dat de gemeente Nuenen, waarover een deel van het 

fietspad loopt, zal volgen. 

 

ZOD zal, vanwege het belang voor haar inwoners en de leefbaarheid, dit thema bij herhaling 

terug laten komen tijdens overlegbijeenkomsten met B&W, de gemeenteraad en de 

dorpsfora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Supplement 1: Veilig met de fiets naar Son en Breugel 
 

Tijdens de vergadering ‘Verkeersveiligheid Mariahout’ op 18-04-2018 zijn er vragen gesteld 

over het fietspad van Lieshout naar Son en Breugel. Wethouder F. van Zeeland en dhr. H. 

Leduc waren hierbij aanwezig evenals afgevaardigden van de buurtverenigingen en ZOD. 

De volgende vraag is door H. Leduc voorgelegd aan collega F. Vlemmix op 19-04-2018 

Vraag: 

Hoe kun je vanuit Mariahout veilig met de fiets naar Son en Breugel? 

Frans van Zeeland heeft aangegeven dat Laarbeek momenteel samen met omringende 

gemeentes bezig is met een mobiliteitsovereenkomst. Hierin wordt ook bekeken of een 

fietspad langs de Sonseweg noodzakelijk is? 

 

Antwoord dhr. Vlemmix 19-04-2018: 

‘In de bereikbaarheidsagenda zijn diverse fietsprojecten opgenomen. In het Beleidsplan 

Fietsverkeer 2015 is ook de Sonseweg opgenomen. ... Toen het plan in de commissie 

Ruimtelijke Zaken werd behandeld werd gevraagd wanneer de projecten worden uitgevoerd. 

Wethouder Van Zeeland heeft toen aan de politieke partijen aangegeven dat zij dit bij de 

Kadernota kenbaar kunnen maken. Helaas heeft geen enkele partij toen aangegeven dat zij 

middelen vrij willen maken voor fietsprojecten’. 

 

Supplement 2: Regio: files te lijf met slimme wegen  

ED 20-09-2018 
 


