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1. INLEIDING
1.1

Inleiding
In dit document treft u de resultaten van de eerste fase van het planproces voor het
Mobiliteitsplan 2013. Het betreft de resultaten van de startbijeenkomst met de
klankbordgroep en de uitkomsten van de enquête aangaande de huidige verkeerssituatie
in Valkenswaard, zoals die in de afgelopen periode op de website van de gemeente
Valkenswaard te vinden was.

1.2

Aanleiding
De gemeente Valkenswaard werkt op dit moment aan het Mobiliteitsplan 2013. Het plan
legt de basis voor het verkeersbeleid van de gemeente in de komende jaren. Directe
aanleiding vormt de planvorming rond de N69/Westparallel, die ongetwijfeld grote
gevolgen zal hebben voor de verkeerscirculatie in en om Valkenswaard. Daarnaast
bestond al langer de behoefte aan actualisatie van het vigerende Verkeersbeleidsplan,
dat al uit 1996 stamt. Het mobiliteitsplan voorziet in een integraal maatregelen pakket
voor de gehele gemeente.

1.3

Planproces
Om verkeer en vervoer iedereen in Valkenswaard direct of indirect aangaat, is in het
planproces veel ruimte ingebouwd voor overleg met de klankbordgroep, bewoners,
andere belanghebbenden en natuurlijk de gemeenteraad. Het proces is opgedeeld in de
volgende vier stappen:
 Stap 1: Inventarisatiefase:
Waar staan we en waar willen we naar toe? (maart t/m mei)
De inventarisatiefase vindt in twee fasen plaats. Eerst worden belanghebbenden en
bewoners geraadpleegd. Doel hiervan is om belangrijke aandachtspunten en
knelpunten in het huidige verkeerssysteem in kaart te brengen. In de tweede fase
worden de resultaten van de consultatie voor een reactie voorgelegd aan de
gemeenteraad. De gezamenlijke input van de belanghebbenden, bewoners en
gemeenteraad vormt de basis voor de ontwikkeling van scenario’s voor beleid (zie
stap 2).
 Stap 2: Scenario’s voor beleid:
Wat zijn de mogelijkheden en waar leiden die toe? (juni t/m september)
 Stap 3: Concept mobiliteitsplan:
Verwoording van de eerste twee stappen in een beleidsdocument (september t/m
november)
 Stap 4: Besluitvorming (december)

1.4

Relatie met N69/Westparallel proces
Zoals hierboven al is aangegeven bestaat er een belangrijke relatie tussen enerzijds het
regionale planproces rond de N69/Westparallel en het gemeentelijk Mobiliteitsplan. De
regionale keuzes zullen direct invloed hebben op de verkeerscirculatie in en om
Valkenswaard én in hoge mate bepalen met welke verkeersdruk het gemeentelijk
wegennet na realisatie van de Westparallel nog te maken krijgt. Dat geldt voor de
bepaling van het voorkeurstracé van de Westparallel, maar waarschijnlijk nog meer voor
de locatie van de aansluitingen van de Westparallel op het Valkenswaards wegennet.
Deze afhankelijkheid tussen beide planprocessen werkt ook door in de planning. Het is
belangrijk dat eerst helderheid ontstaat over het voorkeurstracé en de aansluitingen
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alvorens kan worden ingezoomd op de situatie in Valkenswaard. Nu het proces rond de
bepaling van het voorkeurstracé vertraging heeft opgelopen, werkt deze door in de
voortgang van het Mobiliteitsplan. Uit praktische overwegingen is er bovendien voor
gekozen zoveel mogelijk gebruik te maken van de provinciale verkeersgegeven en deze
te vertalen naar de gemeentelijke situatie. Daarbij wordt nauwkeurig gelet op de
onderlinge vergelijkbaarheid van de gegevens: dat er gewerkt wordt met twee
verschillende verkeersmodellen mag er niet toe leiden dat er (onverklaarbare)
verschillen in de uitkomsten mogen optreden.

1.5

Vervolg
Dit document wordt ter kennisname en voor een reactie aangeboden aan de
gemeenteraad. Aangegeven is hoe de leden van de klankbordgroep en diverse
respondenten op de enquete aankijken tegen het verkeer in Valkenswaard. Wat is goed,
wat moet beter, wat is belangrijk, wat is bijzaak?
De gemeenteraad wordt uitgenodigd op basis van deze informatie haar eigen gedachten
en wensen met betrekking tot het gemeentelijk verkeersbeleid kenbaar te maken. Op
basis van de reactie uit de gemeenteraad en de reacties van bewoners en
belanghebbenden worden vervolgens scenario’s voor beleid ontwikkeld. Deze zullen in
het najaar (september, oktober, afhankelijk van de voortgang van het planproces
N69/Westparallel) opnieuw worden voorgelegd aan respectievelijk de klankbordgroep
en de gemeenteraad. Aan de hand van de reacties wordt een concept Mobiliteitsplan
2013 opgesteld, dat eind van dit jaar ter besluitvorming wordt aangeboden aan de
gemeenteraad.
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2. VERKEER IN VALKENSWAARD: WAT IS GOED, WAT KAN BETER?
2.1

Klankbordbijeenkomst en enquête: werkwijze
Om een beeld te krijgen van hetgeen er met betrekking tot het verkeer in Valkenswaard
leeft bij bewoners en belanghebbenden is een avondvullende bijeenkomst belegd met de
klankbordgroep Mobiliteit en een enquête geplaatst op de gemeentelijke website.
Op dinsdag 9 april 2013 vond de klankbordbijeenkomst plaats in de Hofnar in
Valkenswaard. Er namen in totaal 36 personen deel, die diverse lokale organisaties
vertegenwoordigden, die aan te merken zijn als belanghebbenden op het gebied van
verkeer. Tijdens de bijeenkomst werden volgens de zogenaamde Worldcafé-methode in
totaal 20 stellingen op het gebied van verkeer en vervoer voorgelegd aan zes
werkgroepen. Elke werkgroep was samengesteld uit verschillende belangenorganisaties,
zodat tijdens de bespreking van de stellingen verschillende zienswijzen over tafel
kwamen.
De aan de klankbordgroep voorgelegde stellingen waren:
1 In Valkenswaard kun je overal goed en vlot met de auto komen.
2 Als automobilist/fietser/voetganger/kind kun je veilig door Valkenswaard.
3 In het centrum en bij ov-opstapplaatsen kun je je fiets goed stallen.
4 Aansluiting van de Westparallel t.h.v. Dommelen-Noord is nodig.
5 In het centrum kun je goed parkeren tegen een redelijke prijs.
6 Minder validen kunnen goed zelfstandig deelnemen aan het verkeer.
7 Het meeste vrachtverkeer door Valkenswaard kan ook via een andere route.
8 Aansluiting van de Westparallel t.h.v. de Brouwerij is nodig.
9 Met de bus kom je comfortabel en snel waar je wil.
10 In diverse straten in Valkenswaard is sprake van sluipverkeer.
11 In het centrum is de voetganger de belangrijkste verkeersdeelnemer.
12 Aansluiting van de Westparallel t.h.v. de verlengde Tienendreef is nodig.
13 Als je met het openbaar vervoer wilt reizen, dan kan dat gemakkelijk.
14 Er wordt in Valkenswaard nog vaak te hard gereden.
15 Valkenswaard heeft een uitstekend recreatief fietsnetwerk in het buitengebied.
16 Aansluiting van de Westparallel t.h.v. de Luikerweg is nodig.
17 Er zijn gevaarlijke verkeerssituaties in Valkenswaard die moeten veranderen.
18 Landbouwverkeer in het buitengebied is een probleem.
19 Aansluiting van de Westparellel t.h.v. Mgr. Smetstraat is nodig.
20 In de stellingen vind ik een belangrijk aspect niet terug.
De discussie over de stellingen werd in de klankbordbijeenkomst vooraf gegaan door een
korte inleiding, waarin werd ingegaan op het – nu nog vigerende – verkeersbeleidsplan
1996: wat is er inmiddels van uitgevoerd en wat nog niet. Uitgangspunt op de avond (en
bij de enquête) was dat de Nieuwe verbinding/Westparallel er komt, omdat de
gemeenteraad zich heeft uitgesproken voor deze verbinding in het Gebiedsakkoord
Grenscorridor N69, hoewel het tracé en de aansluiting(en) feitelijk nog niet definitief zijn
vastgelegd.
Om ook andere bewoners en belanghebbenden de gelegenheid te geven hun ideeën en
standpunten voor het voetlicht te brengen werd op de gemeentelijke website in de
periode van 11 april tot en met 30 april jongstleden een enquête geplaatst, waarin
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dezelfde – hierboven aangegeven – stellingen waren opgenomen. Een ieder kon hierop
reageren. Uiteindelijk zijn er 87 enquêtes ingevuld.
In deze notitie zijn de resultaten van zowel de klankbordbijeenkomst als de enquête
weergegeven. In bijlage I zijn alle reacties letterlijk weergegeven, hieronder zijn de
reacties op de belangrijkste onderwerpen samengevat tot een ‘rode draad’ (tenminste
indien daarvan sprake is).

Belangrijk
Bij de interpretatie van de uitkomsten is het belangrijk zich goed te realiseren dat noch
de resultaten uit de klankbordgroep noch de resultaten uit de enquête als representatief
kunnen worden beschouwd. De klankbordgroep is zodanig samengesteld, dat een zo
breed mogelijk palet van meningen vertegenwoordigd was. Er is bij de samenstelling
geen acht geslagen op de getalsmatige samenstelling van de groep. Daarom kan het zijn
dat bepaalde meningen bovenmatig of juist te weinig waren vertegenwoordigd. Ook de
samenstelling van de groep van respondenten op de enquête is niet vooraf bepaald,
waardoor het ook hier kan voorkomen dat bepaalde meningen over- of onderbelicht zijn.
Om deze reden was ook niet zinvol de reacties procentueel op ‘eens’ en ‘oneens’ te
scoren.
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2.2

De resultaten samengevat
Ten aanzien van de huidige verkeerssituatie kan in het algemeen worden gesteld dat met
name het ‘al oude’ probleem rond het doorgaande verkeer door het centrum en de
verkeerssituatie rond de N69 binnen de bebouwde kom als problematisch wordt
ervaren. Dit leidt tot een verslechterde bereikbaarheid en veiligheid voor automobilisten,
fietsers en voetgangers. Behalve de N69 worden ook vaak genoemd de aansluiting van
het Valkenswaardse wegennet op de nieuwe Westparallel, de rijsnelheid van auto’s op
bepaalde wegen, de beschikbaarheid van openbaar vervoer (OV) voor sommige
bestemmingen, de veiligheid van (fiets)oversteken en de kwaliteit van trottoirs en
looproutes.
Hieronder is per modaliteit nader aangeduid wat de algemene strekking is van de
gemaakte opmerkingen.

Auto- en vrachtverkeer
Twaalf van de voorgelegde stellingen hadden betrekking op auto- en vrachtverkeer. Het
ging hierbij om de thema’s: bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren, vrachtverkeer,
sluipverkeer, het centrum, snelheid en landbouwverkeer en de aansluiting op de
Westparallel.
 Doorgaand verkeer
De huidige situatie waarbij het doorgaand auto en vrachtverkeer wordt afgewikkeld
via het centrum wordt als onwenselijk ervaren. Voor de toekomst wordt in ieder geval
het omleiden van vrachtverkeer nodig geacht en zou de voetganger in het centrum
weer een belangrijkere plaats in moeten kunnen nemen. Een volledige afsluiting van
de Eindhovenseweg stuit in verband met de bereikbaarheid van het centrum op
bezwaren. Over de wijze waarop het doorgaand auto- en vrachtverkeer moet worden
omgeleid lopen de meningen uiteen.
 Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van Valkenswaard voor de auto wordt met name tijdens de spits,
koopavond, de markt en evenementen, en met name in het centrum als een probleem
ervaren. Daarnaast worden enkele verkeersknooppunten als problematisch
beschouwd. Dit hangt deels samen met het doorgaand verkeer door de bebouwde
kom. De bereikbaarheid van de parkeergelegenheden in het centrum zou in
aanmerking komen voor verbetering. Ook de bewegwijzering kan beter.
 Verkeersveiligheid
Vooral op locaties waar snelle en langzame verkeersstromen elkaar kruisen worden
problemen onderkend, bijvoorbeeld tussen vrachtverkeer en voetgangers in het
centrum, bij kruisingen van drukke wegen met veelgebruikte fietsroutes en door
sluipverkeer. Ook het in- en uitstappen van geparkeerde voertuigen langs drukke
wegen wordt als onveilig ervaren. Daarnaast wordt op een aantal locaties geklaagd
over te hard rijden. Met name buiten de spits, in de 30km/h zones (verblijfsgebieden)
en (te) ruim gedimensioneerde wegen zou dit aan de orde zijn.
 Parkeren
Rond het centrum worden verbeteringsmogelijkheden gezien voor de
parkeervoorzieningen. Hierdoor kan de (regionale) aantrekkelijkheid van het
winkelgebied worden vergroot en wordt de economie gediend. Er worden
maatregelen voorgesteld om de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen én de
vindbaarheid/bewegwijzering te verbeteren. Ook de ligging, het aantal en de afmeting
van de parkeerplaatsen zou beter kunnen. Over de hoogte van de parkeertarieven
wordt verschillend gedacht. Enerzijds kan verlaging van de tarieven een economische
stimulans zijn voor het centrum, anderzijds kunnen hogere tarieven motiveren tot het
gebruik van andere vervoermiddelen.
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 Sluipverkeer
Mede door de drukte op de hoofdwegen in en om Valkenswaard op bepaalde
tijdstippen wordt op verschillende locaties last ondervonden van sluipverkeer. Dit
doet zich zowel voor in de kom als in het buitengebied.
 Landbouwverkeer
Over het algemeen ondervinden de respondenten geen of weinig last van
landbouwverkeer. “Zoiets hoort bij een dorp als Valkenswaard”. Maar als er sprake is
van (vermeend) sluipverkeer, kunnen er conflicten ontstaan. Tevens wordt aandacht
gevraagd voor de bereikbaarheid van landbouwpercelen en de routes voor
landbouwvoertuigen bij de aanleg van de Westparallel.
 Aansluiting van de Westparallel
Alle alternatieven voor de aansluiting(en) op het Valkenswaards wegennet kennen
volgens de respondenten voor- en nadelen. Er wordt aandacht gevraagd voor de
gevolgen van een nieuwe aansluiting op de verkeerscirculatie in de wijken, met name
in Dommelen. Ook wordt voor alle alternatieven gewaarschuwd voor het verplaatsen
van verkeersdruk van het centrum naar wijken.

Fietsverkeer
Aan de respondenten zijn drie stellingen voorgelegd die direct betrekking hebben op
fietsverkeer. De thema’s waren verkeersveiligheid, de kwaliteit van het recreatieve
fietsnetwerk en stallingsmogelijkheden.
 Verkeersveiligheid
Onder de modaliteit ‘auto- en vrachtverkeer’ is reeds ter sprake gekomen dat zich als
het gaat om fietsverkeer vooral onveilige situaties zouden voordoen in
conflictsituaties tussen snel en langzaam verkeer. Dit doet zich frequent voor in
drukke verkeerssituaties zoals tijdens de spits, in het centrum en daar waar
fietsroutes en drukke wegen elkaar kruisen. Ook wordt geattendeerd op onveiligheid
op wegen waar auto’s parkeren (langsparkeren) tussen de rijbaan en de fietspaden/stroken. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit (onderhoud) van
fietsroutes. Hier zouden zich onveilige situaties voordoen.
 Bereikbaarheid
Volgens de meeste respondenten beschikt Valkenswaard over een goed recreatief
fietsnetwerk, maar is er aandacht nodig voor de veiligheid van routes (oversteken).
Recreatieve gebieden zouden beter kunnen worden ontsloten en er wordt aandacht
gevraagd voor het borgen van de routes in de aanleg van de Westparallel.
 Stallingsmogelijkheden
In het centrum zouden fietsen nog te vaak buiten de hiervoor bedoelde plekken
gestald worden, hetgeen als hinderlijk wordt ervaren voor andere weggebruikers en
bovendien slordig oogt. Om dit te voorkomen zouden er voldoende
stallingsmogelijkheden moeten worden gecreëerd, op de juiste locatie en goed
bereikbaar.

Openbaar vervoer
Over het openbaar vervoer werden twee stellingen voorgelegd. De belangrijkste
opmerkingen die werden gemaakt ten aanzien van openbaar vervoer zijn het ontbreken
van een rechtstreekse busverbinding naar het Maxima Medisch Centrum, waarvoor men
in de huidige situatie via Centraal Station Eindhoven dient te reizen en het ontbreken van
een verbinding naar Heeze-Leende. Tevens werden opmerkingen gemaakt over het feit
dat enkele verzorgingstehuizen en bedrijventerrein De Vest niet beschikken over
openbaar vervoervoorzieningen. Ook Valkenswaard Zuid en Noord-Oost zouden slecht
met het openbaar vervoer te bereiken zijn. Sommigen beoordelen de dekking van het
OV-netwerk in Valkenswaard als onvoldoende.
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Voetgangersverkeer
In twee stellingen is de positie van de voetganger als verkeersdeelnemer expliciet aan de
orde gesteld. Het betrof het thema verkeersveiligheid en de rol van de voetganger in het
centrum. De voetganger kwam ook in een aantal andere stellingen aan de orde.
 Verkeersveiligheid
Met name de huidige (drukke) verkeerssituatie met auto’s en vrachtverkeer in het
centrum wordt in relatie tot de functie als winkel/horecagebied veelvuldig
aangemerkt als onveilig voor de voetganger. Als belangrijkste reden hiervoor wordt
aangevoerd dat het grote aantal verkeersbewegingen in het (winkel)centrum zich
slecht verhoudt tot de kwetsbare langzaam verkeerdeelnemer. Daarnaast worden
problemen ingebracht met betrekking tot voetgangers in 30km-h zones.
 Bereikbaarheid
Waar de auto en het vrachtverkeer op dit moment in het centrum de belangrijkste
deelnemers lijken te zijn, zou de voetganger in de toekomst meer op de voorgrond
moeten komen. Over een afsluiting voor auto en vrachtverkeer wordt verschillend
gedacht. De staat van onderhoud van voetpaden verdient volgens sommigen op een
aantal plekken aandacht.

Minder validen
Over de rol van minder validen in het verkeer was een stelling opgenomen. Alhoewel
goede veranderingen ten voordele van de positie van minder validen worden onderkend,
worden met name de smalle trottoirs in het centrum nog als een probleem ervaren. Ook
zien sommigen de uitstallingen van winkeliers in het centrumgebied als hinderlijk voor
de minder validen. Adequate bestrating en het onderhoud hiervan blijft een
aandachtspunt.
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BIJLAGE I: RESULTATEN KLANKBORDBIJEENKOMST EN ENQUÊTE
Nr. Stelling
1
In Valkenswaard kun je overal goed en vlot met de auto komen
EENS MET DE STELLING,
 wel buiten spits;
 maar niet overal even vlot. Neem bijvoorbeeld het stoplicht bij de Markt;
 het enige puntje van kritiek is de aansluiting van Zuidelijke Randweg op de
Europalaan. Zeker rond een uur of 5 is het daar heel druk;
 een aantal wegen is te krap bemeten en sluit slecht op elkaar aan om een goede
afwikkeling van verkeer mogelijk te maken;
 behalve op donderdagmorgen en op zaterdag;
 op de meeste plekken wel, maar er zitten rare situaties tussen (bijvoorbeeld de
Europalaan en de Vest). En als je uit de Waalreseweg komt kun je niet linksaf de
Eindhovenseweg op.

ONEENS MET DE STELLING,
 door de drukte;
 niet via de N69. Valkenswaard uit komen tijdens de ochtendspits is niet prettig;
 parkeerplaatsen slecht bereikbaar en te klein;
 parkeerterreinen zijn altijd overbelast en liggen te decentraal om een goede
bereikbaarheid te garanderen;
 slechte ontsluiting van Dommelen (noord);
 slechte verbindingen met de rest van Nederland;
 parkeren is ver weg van bestemming;
 slechte (geen) bewegwijzering/parkeerplaatsen;
 niet in centrum in spitsuur;
 bochtje Europalaan is onopgelost;
 hangt er van af wanneer. Parkeervoorzieningen en bewegwijzering naar alternatieven
bij afsluiten van wegen is een drama waardoor de wijken vollopen;
 Dommelseweg, Leenderweg, Eindhovenseweg zijn tijdens spits nauwelijks bruikbaar;
 de Eindhovenseweg en de Markt staan vaak vast. Ook is de Europalaan een
gevaarlijke oversteek;
 Valkenswaard staat vast. De wegen slibben dicht en fietsend en binnenkort lopend zal
alles sneller en beter bereikbaar zijn. Midden door Valkenswaard loopt een snelweg,
de N69. Een snelweg hoort niet midden door een dorpskern te gaan. In de spits mag
het drukker zijn in Valkenswaard, en niemand zal klagen wanneer hij of zij dan
eventjes in de file staat. Echter op dit moment staat iedereen ook stil buiten de spits.
Valkenswaard is een ramp qua verkeer!!;
 alleen bij evenementen wordt soms teveel afgesloten. Bijvoorbeeld bij de wielerkoers
recent was onredelijk veel afgesloten. Een feest alleen op de markt is minder
belastend;
 zeker bij basisscholen waar zelfs kiss and go stroken zijn aangelegd!!!!;
 bossen zijn afgesloten. Enkele zandpaden zoals stuk Kluizerdijk zijn in de winter
slecht toegankelijk. De zandpad bij de Goorkes is ook slecht, maar voor het overige
ben ik het er wel mee eens;
 neen, kan veel beter!;
 veel straten worden te smal gemaakt of onnodig veel vluchtheuveltjes (bijvoorbeeld
Kerkhofstraat, Carolusdreef, Waalreseweg). Het lijkt wel automobilistje pesten;
 onzinnige inrichting van de Markt;
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 alleen op bepaalde tijdstippen zoals donderdag en vrijdag middag is dat minder vlot;
 het centrum zit regelmatig volledig dichtgeslibt. N69 is geen goede doorgaande route.
Vooral tijdens de spits is de mogelijkheid om binnen redelijke tijd richting Eindhoven
te gaan zo goed als onmogelijk. Verder staat het op de meest vreemde momenten
muurvast in de kern;
 de aansluiting van de Europalaan bij het industrieterrein blijft een vreemde,
ongewenste situatie die niet ten goede komt aan de veiligheid doordat er zowel heen
als terug 180 graden gekeerd moet worden;
 als er in centrum Markt is of koop vrijdag dan moet je stapvoets rijden ook als een
vrachtwagen achteruit in rijd of staat te lossen op de markt donderdags;
 behalve op bepaalde dagen zoals donderdag middag en vrijdag middag. lokale
bevolking stimuleren om meer te fietsen!;
 centrum is lastig bereikbaar. Tevens geen prettige parkeervoorzieningen.
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2a

Als automobilist kun je veilig door Valkenswaard
EENS MET DE STELLING,
 wel her en der verbeterpunten.
ONEENS MET DE STELLING,
 doordat de doorstroming slecht is, zijn de snelheden erg laag;
 Europalaan/Vest, Pleintje Peperstraat/Bakkerstraat (Sprenger bochtje Europalaan);
 Venbergseweg, drukte verkeer;
 wat meer rotondes zouden helpen. Bijvoorbeeld Dommelseweg/Barentszstraat zijn
eerder ernstige ongelukken gebeurd.
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2b

Als fietser kun je veilig door Valkenswaard
EENS MET DE STELLING,
 wel her en der verbeterpunten.
ONEENS MET DE STELLING,
 oversteek Venbergseweg/Malpi, Dorpstraat Borkel, Leenderweg langs geparkeerde
auto’s door smalle strook;
 gebrek aan asfalt maakt dat vele fietspaden in het centrum onveilig zijn, ook
gevaarlijk is ‘de vele hoogteverschillen’;
 fietspaden i.r.t. geparkeerde auto’s;
 Venbergseweg, drukte verkeer, opstellen kruisvlak Leenderweg/Smelen, oversteek
Europalaan/Wilhelminapark;
 wegen worden steeds smaller, fietsers worden tegen de stoep aangedrukt. Obstakels
bij onder andere Markt om het parkeren te verhinderen (Peperstraat) zijn
levensgevaarlijk voor fietsers. Je wordt gelanceerd als je daar met je trapper op komt;
 veel te veel verkeer, fietsers kunnen alleen buiten centrum fiets kwijt, Eindhovense
Weg teveel verkeer;
 fietspaden zijn vaak niet logisch (bijv. geen fietspad door het parkje bij de Frans van
Bessstraat en aan andere kant van de parallelweg alleen 1 richtingsfietspad).
Gevaarlijke onoverzichtelijke situatie bij kruising Europalaan /Bosstraat door al die
Parallelwegen die erop uit komen en de snelheid waarmee gereden wordt op de
Europalaan. Dagelijks steken hier honderden kinderen (pubers) over;
 fietsen heel gevaarlijk door het centrum, vanwege vrachtauto's;
 fietsen naar Valkenswaard onaangenaam;
 op bepaalde plekken is fietsen erg onveilig (fietspad bij binnenkomst Dommelen
vanuit Westerhoven);
 de afzetting van de Markt tegenover de Markt is voor fietsers levensgevaarlijk. Als er
auto's je tegen die palen aandrukt en je komt met je rechtertrapper op die afzetting
wordt je gelanceerd;
 wijze van parkeren bij AH in het centrum, kris kras rijden er auto's en fietsers door
elkaar. Waarom geen eenrichting verkeer op die parkeerplaats met schuine vakken. Is
ook parkeren eenvoudiger;
 verhoogde fietspaden zijn eng om over te fietsen, zo dicht naast auto's;
 sommige fietspaden te ver van de weg waardoor onoverzichtelijke situaties ontstaan.
En voetpaden zijn slecht of geheel niet aanwezig;
 op meerdere fronten blijft het onderhoud te vaak achter. Op een oefenronde met mijn
dochter, voor haar verkeersdiploma trof ik op 4 plekken grote spleten aan tussen de
bestrating in de lengterichting. Gevaarlijk om met je fietsband in te rijden!!! Verder
een aantal losliggende tegels;
 Leenderweg vanaf Markt tot Europalaan zeer onveilig;
 sommige fietssituaties zijn best gevaarlijk (Markt);
 voor fietsers zijn er wel bepaalde gevaarlijke situaties, zoals op de Markt.
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2c

Als voetganger kun je veilig door Valkenswaard
EENS MET DE STELLING,
 wel her en der verbeterpunten.
ONEENS MET DE STELLING,
 Eindhovenseweg, fietsen op de stoep;
 in het 30km-gebied is het nog onveilig voor voetgangers;
 smalle trottoirs langs hoofdwegen*;
 oversteek Luikerweg, Markt, Dommelseweg;
 Eindhovenseweg is zeer verkeersonvriendelijk. Damianusdreef is
voetgangersonvriendelijk. En.... eea zal afhangen van de verkeersstromen WP.
Inprikker Dommelen Noord niet over het Heike , niet over de Loonderweg. Eigenlijk
helemaal geen WP. Onnodige weg. Onnodige oplossing. Zeker in deze tijd van recessie.
Er zijn andere en betere alternatieven;
 de zogenaamde 30km zones zijn niet duurzaam veilig genoeg ingericht zodat
gevaarlijke situaties ontstaan voor iedereen behalve de automobilist zoals op Den
Haas het geval is gezien vanaf de Leenderweg en vice versa;
 autoverkeer weren uit het centrum, ter bevoorrading van winkels voor enkele uren
per dag een uitzondering maken;
 voetpaden schijnen ineens "op te houden". Op mijn vraag of de strook langs de
Keersopperweg nu parkeerstrook of voetpad is heb ik nooit een antwoord
ontvangen...;
 wegmarkeringen - kalkbelijning / haaientanden / voetgangers oversteek plaatsen zijn
in zeer slechte staat of zijn daar waar ze voorheen wel aanwezig waren nu naar
bestrating/herbestrating niet terug aangelegd, hetgeen diverse onveilige situaties met
zich mee brengt;
 Leenderweg vanaf Markt tot Europalaan zeer onveilig;
 er zijn in sommige delen van Valkenswaard domweg geen trottoirs. Zeer onveilig;
 de trottoirs moesten eens wat beter nagekeken worden. De tegels liggen op veel
plaatsen gewoon scheef of los, dat is voor met name oudere medemensen moeilijk.
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2d

Als kind kun je veilig door Valkenswaard
EENS MET DE STELLING,
 wel her en der verbeterpunten.
ONEENS MET DE STELLING,
 Dorpstraat Borkel;
 zie voetganger fietser, veilig in 30 km/h gebied tenzij verkeer zich niet aan regels
houdt;
 voor kinderen zijn er nog wel gevaarlijke plaatsen in het centrum. Bijvoorbeeld
oversteken op de Markt. De Peperstraat voor de kerk heeft dezelfde bestrating als de
Markt. Veel kinderen zien over het hoofd dat het een weg is;
 zo druk als Luikerweg nu is vind ik het niet veilig voor een kind om over te steken;
 gaten en spleten in fietspaden;
 het oversteken over de Tienendreef vanaf Dommelen noord om op het fietspad te
komen is wel een uitdaging voor kleinere kinderen. Het veiligste is nu via de rotonde
maar verderop bij de kwekerij is het gevaarlijk vind ik.

3

In het centrum en bij ov-opstapplaatsen kun je je fiets goed stallen
EENS MET DE STELLING,
 in centrum voldoende stallingsmogelijkheden, maar stalling bij OV opstapplaatsen
niet overal voldoende.

ONEENS MET DE STELLING,
 opstapplaatsen verzorgingstehuis en industrieterrein ontbreekt, inclusief stalling fiets
en te weinig fietsenstalling/paden? Bij bushaltes;
 (bewaakte) fietsenstalling in winkelgebied ontbreekt. Bushalte Dommelseweg*;
 Markt;
 capaciteit niet voldoende;
 veel te duur;
 je kan hem wel stallen maar niet overal overdekt;
 op en rond de bushalte op de Markt (zijde marktplein) hangen vaak fietsen.
Hinderlijk voor passagiers en gevaarlijk voor passerende fietsers/snorfietsers;
 het systeem voor de Rabobank met de fietsenstalling werkt niet. Fietsen hangen er
overheen en de overdekte fietsenstalling op de Markt is te klein;
 op de Markt staan wel fietsen, maar is geen echte stalling; ook op de Corridor;
 er is ruimte genoeg. Centrale bewaakte stallingen zouden de verspreid
rondslingerende fietsen kunnen voorkomen. Moet er wel stringent gehandhaafd
worden;
 OV-plaats aan de kant van de Markt niet goed;
 er worden veel fietsen weg gehaald;
 parkeren voor de winkel zou moeten mogen;
 veel te weinig stalling in het winkelcentrum en bij supermarkten;
 gigantische puinhoop, her en der worden fietsen geplaatst;
 wel mogelijkheden om te stallen, maar het ziet er diefstal gevoelig uit.
Zeker de stalling op de Markt;
 op vele zie ik helemaal geen goede/fatsoenlijke fiets parkeerplaatsen;
 daar zijn bijna geen fietsrekken.
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Aansluiting van de Westparallel t.h.v. Dommelen-Noord is nodig
EENS MET DE STELLING,
 wel als Tienendreef aansluiting er niet is;
 we zouden sowieso vanuit Valkenswaard betere ontsluiting naar snelwegen moeten
hebben;
 mits goed gekozen zal deze een verlichting geven op Nieuwe Waalreseweg, de
Geenhovenseweg en de Eindhovenseweg;
 wordt de Damianusdreef verbreed om de toename van het verkeer aan te kunnen ?
Komen er verkeerslichten of rotondes?;
 het vrachtverkeer middendoor het centrum moet geweerd worden!!;
 al is het maar ter voorkoming van congestie;
 deze weg zal ervoor zorgen dat een groot deel van het verkeer meteen verdwijnt
richting Eindhoven. Deze hoeven niet door de dorpskernen van Valkenswaard en
Waalre te rijden;
 dit is een natuurlijke en logische ontsluitingsweg. De meningen zijn verdeeld
(NIMBY), maar de politiek heeft hier toch een mandaat;
 mee eens, maar de optie Loonderweg is GEEN optie voor de leef- en woonomgeving.
ONEENS MET DE STELLING,:
 de Westparallel is het verschuiven van het probleem van de Eindhovenseweg naar
Dommelen;
 niet gewenst i.v.m. hoge belasting Damianusdreef, dreigt barrière in wijk te worden;
 Tienendreef wel, andere niet nodig;
 niet noodzakelijk (voor heel klein aantal interessant. Bovendien aanzuigende
werking);
 voorkeur voor verlengde Tienendreef;
 we vragen ons af of Dommelen-Noord bewoners dit willen;
 ik moet dagelijks naar Deurne dan ga ik toch niet over Veldhoven omrijden. En daarbij
zie ik zo’n weg door dit prachtige natuurgebied niet zitten;
 een aansluiting van Dommelen op deze weg zal veel verkeersoverlast geven in onze
woonwijk;
 voor een ontsluiting t.h.v. Dommelen-Noord moet ter plaatse te veel wijken;
 bedoeling van de Westparallel is niet om Valkenswaard bereikbaar te maken maar om
juist niet door Valkenswaard heen te gaan, dus ook niet door Dommelen. Ik ben hier
een jaar geleden komen wonen, voor het dorpse karakter, en juist niet in Waalre o.a.
vanwege verkeer;
 de N69 wordt dan verplaatst naar de Damianusdreef. De toegang tot de wijken
gelegen aan de Damianusdreef worden moeilijk toegankelijk;
 trekt meer onnodig verkeer aan wat dwars door Dommelen gaat. Resultaat onveilig,
herrie ,vervuiling , trillingen, fijnstof. Bovendien wordt weer meer natuur aangetast,
het Heike. Dus niet doen!!!;
 e.e.a. zal afhangen van de verkeersstromen Westparallel. Inprikker Dommelen-Noord
niet over het Heike , niet over de Loonderweg. Eigenlijk helemaal geen WP. Onnodige
weg. Onnodige oplossing. zeker in deze tijd van recessie. Er zijn andere en betere
alternatieven;
 deze vraag is niet te beantwoorden als onduidelijk is waar de aansluiting komt en wat
het betekent voor de verkeersstromen en veiligheid in Valkenswaard en Dommelen;
 dit is niet nodig. Het doorsnijdt de wijk en we creëren een tweede Waalre-Centrum
hiermee;
 rust in de wijk. Voorzieningen en wonen worden dan doorklieft door veel verkeer;
 een aansluiting t.h.v. Dommelen-Zuid of Midden is meer dan voldoende;
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 het drukke verkeer moet uit het centrum. De luchtkwaliteit wordt dan ook beter.
Aansluiting van de Westparallel t.h.v. de Brouwerij of richting Eersel is oké
Geen aansluiting bij de voetbalvelden RKVV Dommelen;
 de Westparallel lijkt alleen nog maar een politiek doel te dienen. De werkelijke
verbetering die de Westparallel zou moeten brengen in Valkenswaard en Waalre
wordt steeds somberder ingezien. Zoek een andere, doeltreffende oplossing voor de
N69;
 te veel natuur moet weg. Lokaal verkeer stimuleren te gaan fietsen!;
 Loonderweg is ongeschikt bevonden ook bij monde van wethouder Wijnen. Het mooie
veel gebruikte en nog potentieel uitbreidingsgebied voor de bewoners is natuurlijk
geen optie om dit door een inprikker te laten vernietigen. Denk ook aan gevolgen voor
de Damianusdreef, voetbalclub Dommelen en bewoners Loonderweg etcetera. Zo
laten, hooguit inprikker bij de brouwerij als optie zien;
 duurt al veel te lang. Zwaar verkeer moet niet door de dorpskern heen;
 te duur;
 dit is heel belangrijk voor Dommelen;
 er zijn genoeg wegen om van a naar b te komen. Lokale bevolking stimuleren om
meer te gaan fietsen!
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In het centrum kun je goed parkeren tegen een redelijke prijs
EENS MET DE STELLING,
 prijs redelijk;
 prijs marktconform;
 maar waarom denken we niet na over hoe we een parkeerterrein inrichten, met
eenrichtingsverkeer, schuine parkeervakken die het in- en uitrijden
vergemakkelijken, aandacht voor fietsers op parkeerplaatsen(AH). Betere
bewegwijzering naar parkeerplaatsen met aanduiding van het aantal parkeerplaatsen.

ONEENS MET DE STELLING,
 parkeerplaatsen te klein, niet goed aangegeven. Verder: laden en lossen van
vrachtwagens langs Eindhovenseweg is gevaarlijk voor fietsers en voetgangers
afhankelijk van tijdstip wel of geen plaats;
 ouderen/gehandicapten (Markt/pinautomaat) en uitbreiden blauwe zones;
 parkeervakken vaak te klein, tarief te hoog, meer parkeerplaatsen gewenst i.c.m.
betere afstemming parkeervergunningen/vrije plaatsen;
 uit economische overwegingen moet het aantrekkelijker gemaakt worden: 1) betere
aanduiding 2) kort/lang tarief 3) gratis is beter;
 te weinig parkeerplaatsen, slechte vindbaarheid/bereikbaarheid, met het oog op
toerisme te weinig, prijs is geen probleem;
 te weinig gelegenheid/aanduiding/bewegwijzering;
 veel te duur;
 Valkenswaard heeft een steeds kleiner winkelcentrum, het aanbod is laag en steeds
onaantrekkelijker. Een consument moet in Valkenswaard steeds meer moeite doen en
betalen om bij een steeds minder aantrekkelijk aanbod te komen. De nabij gelegen
buurtgemeenten gaan deze strijd winnen. Valkenswaard gaat zijn kern verliezen.
Slecht parkeerbeleid is hiervan een van de hoofdoorzaken;
 betaald parkeren bij een supermarkt (Aldi) is onzin;
 parkeergeld is een belemmering voor plaatselijke economie;,
 slechte parkeergelegenheden, zijn al snel vol;
 veel parkeerplaatsen zijn slecht te bereiken;
 behalve op donderdagmorgen en op zaterdag;
 veel parkeerplaatsen liggen verborgen. Op de Markt zijn nagenoeg geen
parkeerplaatsen. Als men in Valkenswaard zich wil onderscheiden van
buurtgemeentes en meer winkelend publiek willen trekken, zouden zij het betaald
parkeren helemaal af moeten schaffen. Ik verwacht dan veel winkelend publiek uit de
hele regio en kan het centrum ook weer bloeien. En misschien dat er dan ook weer
nieuwe detailhandel zich wil vestigen in Valkenswaard. En er dus iets gedaan wordt
aan de leegstand van winkels in het centrum van Valkenswaard. Ik vrees dat anders
de huidige detailhandel ook gaat verdwijnen en de leegstand alleen maar erger
wordt!!!!!;
 je kunt wel goed parkeren, maar het wordt wel steeds duurder;
 achter de AH is het moeizaam;
 parkeerplaats bij AH, haaks parkeren op de rijrichting, is bij drukte lastig. Ook als daar
fietsers links en rechts de wachtende auto's passeren. Maak daar eenrichtingsverkeer
van, met schuine inrijvakken, vereenvoudigt het parkeren, overzichtelijker, verkeer
komt maar van 1 kant;
 je kunt goed parkeren. De tarieven van parkeren mogen veel hoger. Bijvoorbeeld
gelijk aan de tarieven in Eindhoven. Het zet bewoners van Valkenswaard aan het
denken om vaker de fiets te pakken. En we krijgen meer inkomsten uit parkeerders
van buiten de gemeente Valkenswaard. Dit zou kunnen leiden tot lastenverlichting
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voor inwoners;
huidig parkeerbeleid is verouderd, ruimer en toekomstgericht denken!
denk aan parkeergarage!;
parkeren zou gratis moeten zijn, vooral bij supermarkten;
parkeerbeleid is overduidelijk een melkkoe van de overheid. Gemeente Valkenswaard
vormt hier geen uitzondering op;
afschaffen parkeergeld. Beter iets meer laten betalen in de gemeentebelastingen;
alleen dit zou gewijzigd moeten worden in eerste uur gratis en daarna pas betalen is
beter voor de middenstand;
parkeertarieven zijn hoog en er is werkelijk géén enkele mogelijkheid meer om gratis
te parkeren. Dit maakt het winkelen in het centrum niet aantrekkelijk;
voor een dorp is dit niet nodig. Blauwe zones misschien een beter idee. Wel rekening
houden met centrumbewoners via hun bestaande parkeervergunningen;
lokaal verkeer stimuleren om met de fiets te komen!;
het parkeren zou gratis moeten zijn dan was het voor de ondernemers ook veel beter.
Nu gaan mensen naar andere gemeentes die beter parkeermogelijkheden hebben;
slecht parkeerbeleid. Dure prijzen voor weinig ruimte en krappe plaatsen. Bouw een
goede ruime parkeergarage of investeer meer in parkeerkelders;
te duur;
veel te duur, woekerprijzen zeker parkeren middels Yellow Brick;
parkeercapaciteit wordt op enkele plaatsen in Valkenswaard minder dan 50%
gebruikt vanwege (onduidelijke) regelgeving. B.v. de 6 parkeerplaatsen aan het begin
van de Meule worden veel minder dan 50% gebruikt;
lokale bevolking stimuleren om mee te fietsen! en anders moeten men niet klagen
over parkeergeld.
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Minder validen kunnen goed zelfstandig deelnemen aan het verkeer
EENS MET DE STELLING,
 structureel redelijk op orde, redelijk toegankelijk;
 er zijn al goede veranderingen ondergaan, zoals in het centrum de oversteekplaatsen.
ONEENS MET DE STELLING,
 veel klein leed: smalle trottoirs, onhandig ingerichte oversteekplaatsen, hagen die
over de strook groeien>handhaving belemmeringen op trottoirs
(fietsen/reclameborden), oversteektijden te kort, hellingen soms te steil/kort, slecht
onderhouden trottoirs;
 volledig oneens (behalve als je tot de Benidorm Bastards behoort);
 trottoir vrijhouden (fietsen/uitstallingen);
 nauwelijks voorzieningen, smalle trottoirs;
 bereikbaarheid centrum vanuit Luikerweg, rondom Wilhelminapark, trottoirs
verlagingen, kwaliteit bestrating;
 veel smaller trottoirs in met name het centrum waar je met een rollator, rolstoel veel
moeite moet doen om enigszins door te komen;
 trottoir Eindhovenseweg is slecht begaanbaar en te smal;
 handhaaf voldoende invalidenparkeerplaatsen. Andere mensen kunnen meestal goed
100m lopen;
 smalle trottoirs, uitstalling van winkeliers op diezelfde trottoirs;
 deels geblokkeerde voetpaden door geparkeerde auto's...;
 op diverse plaatsen is de bestrating voor die mensen in zeer slechte staat, daar moet
nog veel aandacht naar toe;
 als de trottoirs eens wat beter gelegd werden en het onderhoud gepleegd werd dan
was het voor veel mensen beter;
 hier ben ik het niet mee eens hoe moeten deze mensen deelnemen aan het verkeer
sommigen zitten in een rolstoel, nu wordt de taxibus van hun afgenomen. De meesten
van hun kennen geen verkeer.
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Het meeste vrachtverkeer door Valkenswaard kan ook via een andere route
EENS MET DE STELLING,
 de Vest richting Leende, straks de Westparallel, vrachtwagenverbod gekoppeld aan
handhaving;
 er zijn andere wegen: De Vest richting Leende, Onvoldoende bewegwijzering,
verbodsborden;
 m.b.t. zuid naar oost (Venlo/Maastricht/Antwerpen) Oneens m.b.t. vanuit Zuid naar
Noord/West (Rotterdam/Antwerpen) en m.b.t. Noord-Zuid;
 via A2 Leende A67: Eersel en via nieuwe N69. Oude N69 bestemmingsverkeer en
verbod op doorgaand vrachtverkeer;
 meer passanten als bestemmingsverkeer directer via Eersel en Leende. Dwingend
begeleiden;
 doorgaand vrachtverkeer ontmoedigen. Op snelwegen bewegwijzering laten
aanpassen zodat doorgaand vrachtverkeer daar al een alternatief kan kiezen. Zo snel
mogelijk de ontbrekende rotonde op de Europalaan bij de Vest aanleggen. Vanuit
Eindhoven verbod maken voor linksaf slaan de Leenderweg op. Op Luikerweg
richting Eindhoven aangeven over de Vest;
 dan zal eerst het kruispunt Europalaan richting industrieterrein veranderd moeten
worden;
 verkeer wat naar België moet gaat automatisch door Valkenswaard. Geen goed
alternatief, misschien met Westparallel wel!;
 kan nu al via industrieterrein en N396 of via Fressevenweg en N397.
Bij aanleggen van de weg aan de rotonde tussen N69 en N397 kan het nog beter;
 met gevaar op andere wegen;
 Leenderweg en de Vest;
 Europalaan, maar het geloof in een oplossing is denk ik verloren.
Graag via Eersel. Opmerking over uw aanname WP is voorbarig;
 via bestaande wegen, oostelijk via Leende en A2 en westelijk via Bergeijk/Eersel en
A67, kan dit door relatief kleine aanpassingen om de doorstroming te bevorderen;
 ik snap echt niet dat dit niet via de Europalaan wordt geleid. Een rotonde erbij vanaf
de Schaapsloop en verbieden door het centrum;
 om het centrum heen. Alleen de weg er naar toe is niet duidelijk aangegeven;
 Europalaan. Deze weg is er voor aangelegd, er rijden alleen geen vrachtwagens op;
 via de Zuidelijke Randweg of al eerder vanaf de Luikerweg net na de grens via de
Maaij naar Bergeijk en dan door naar ’t Stuivertje;
 koppel afsluiten vrachtverkeer zonder lokale bestemming aan openstellen van
Europalaan. Bij de reconstructie van de Leenderweg is dat heel reëel.
Heroverweeg de koppeling Europalaan aan de Lage Heideweg: zulke dogma's passen
niet in een gewogen oplossing via een democratische besluitvorming;
 Europalaan is goede optie;
 omrijden via A2 tot afslag Valkenswaard - Leende: aansluiten in de file?
Dat doet de wethouder toch ook niet;
 alle vrachtverkeer buiten het centrum om laten rijden, via de Europaweg. Vreemde
kruising weghalen bij Karwei;
 het doorgaande vrachtverkeer verziekt de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het
centrum!!!;
 geldt ook voor ander verkeer;
 Europalaan is hiervoor de oplossing! Rotonde aanleggen bij Berkhof. Deze weg ligt er
niet voor niets! Stil asfalt aanleggen voor de buurtbewoners;
 er moet eerst een groot ongeluk gebeuren op de Eindhovenseweg dan gaan de ogen
van veel mensen open (als dat nog mogelijk is);
 doorstroming is belangrijker dan een paar extra km;
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 mits de N69 nieuw er is en anders om de KOM van Valkenswaard.
NB zowel Europalaan en Eindhovenseweg zijn GEEN oplossingen;
 onbegrijpelijk dat overheden op verschillende niveaus elkaar al zo lang tegenwerken
i.p.v. een oplossing regelen voor de N69. Iedereen heeft de mond vol van vervuiling en
CO2 uitstoot, maar niemand lost het echt op;
 dat kan ook via Borkel en Schaft;
 via de Europalaan. Deze weg ligt er toch niet voor niets? Voor omwonenden stil asfalt
ter compensatie en een rotonde aan Europalaan/de Vest;
 om Valkenswaard heen dus niet door de bebouwde kom
ONEENS MET DE STELLING,
 …
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Aansluiting van de Westparallel t.h.v. de Brouwerij is nodig
EENS MET DE STELLING,
 scheelt weer aan en afvoer vrachtverkeer door Valkenswaard voor de Brouwerij en
aangrenzende bedrijventerrein. Ook zal een afslag een economische stimulans zijn
voor dit bedrijventerrein;
 wel zoeken naar betere ontsluiting van Brouwerij, bijvoorbeeld rechtstreeks op
Dommelsedijk;
 een van de twee aansluitingen: Tienendreef of Brouwerijdreef;
 collectief eens i.v.m. Dommelen/Westerhoven etcetera;
 zie eerdere opmerking bij aansluiting op WP. Of het bij de brouwerij nodig is hangt
ook af van ontwikkeling van verkeer voor de fabriek;
 ergens in Dommelen moet een aansluiting komen, zodat inwoners vanuit Dommelen
snel de nieuwe weg op kunnen en niet meer in Waalre in de file hoeven te staan;
 zal de Bergstraat in Dommelen sterk ontlasten;
 dan hoeft het vrachtverkeer van de Brouwerij niet meer door Dommelen. Blijkbaar
was dit ooit ook het plan;
 dat wordt wel een belangrijke aansluiting;
 liever daar dan t.h.v. Dommelen-Noord, is ook praktischer voor onze vrienden van
Interbrew;
 voor de vrachtwagens van de Brouwerij zou het veel tijd schelen wanneer
vrachtwagen via de Westparallel kunnen komen. Op dit moment moeten ze allen via
Eersel rijden;
 prima voor de doorstroming en heel natuurlijk;
 Brouwerij vindt dit wenselijk.
ONEENS MET DE STELLING,
 teveel rotondes, belemmerd doorgang Westparallel. Aansluiting Dommelsedijk N69
moet behouden blijven. Geen extra verkeer in Oud Dommelen;
 anders bevorderen sluipverkeer: Beter: aansluiting Westerhovenseweg vanuit
Brouwerij;
 bocht in Brouwerijdreef problematisch, twee aansluitingen op Westparallel te dicht
op elkaar;
 waarom bij de Brouwerij?? Wordt de Dommelseweg weer meer belast. Hoe ga je die
daarop inrichten? Voor fietsen nu al gevaarlijk bij de brug!;
 doorgetrokken Tienendreef is een goede optie;
 in elk geval niet door een woonwijk!;
 Dommelen moet uitgebreid worden;
 er zijn genoeg alternatieven om ergens te komen.
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Met de bus kom je comfortabel en snel waar je wil
EENS MET DE STELLING,
 allemaal mee eens, alleen Veldhoven is slecht bereikbaar;
 voedingslijnen en sneldienst Eindhoven;
 ik zit aan de noordzijde....dus makkelijk om naar Eindhoven en verder te komen;
 door de week heel redelijk.
ONEENS MET DE STELLING,
 Valkenswaard – Eindhoven oneens: Indien voldoende opstapplaatsen mogelijk wel.
Industrieterrein geen opstap, Transferium bij Eindhovenseweg met alleen in je
mooiste dromen;
 naar het Maxima slecht bereik voor de gehele gemeente. Eerst naar Eindhoven dan
naar Maxima. Geen pendelbusjes meer;
 oneens, collectief!;
 Veldhoven MMC. Verzorgingstehuizen, industrieterrein;
 op heel het industrieterrein is geen enkele bushalte te vinden;
 de bus komt niet overal en op de juiste tijden waar ik moet zijn. De auto is trouwens
goedkoper voor mij;
 ik zou heel graag de bus naar Eindhoven nemen. Maar dit duurt te lang en frequentie
is te laag. Dus neem altijd de auto;
 hoe kom ik vanuit Dommelen met de bus bij MMC Veldhoven;
 niet makkelijk naar MMC Veldhoven;
 moet je eens proberen bij het MMC te komen;
 als je van de Markt naar Dragonder wil is dat wel even lopen;
 alleen maar naar CS Eindhoven;
 als er binnen de randweg van Eindhoven een milieuzone wordt ingesteld (alleen
hybride en elektrische auto's en OV) dan zit er meer in de bus dan 1 persoon. Het is
beter voor het milieu (EU norm 2015) en er is minder forensenverkeer op de N69 ten
noorden van Valkenswaard;
 ziekenhuis?
 openbaar vervoer Leende-Valkenswaard vice versa ontbreekt. Idem Borkel/Neerpelt;
 de bussen zitten te vol! Vooral de 172 van Luyksgestel naar Eindhoven is enorm druk.
Niet alleen tijdens maar ook voor en na de spit;s
 wel naar centrum Eindhoven, maar bv niet naar Maxima in Veldhoven;
 je zult maar werken op het industrieterrein van Valkenswaard en op openbaar
vervoer zijn aangewezen. Dan stopt het comfortabele op de Markt en mag je de rest
zelf uitzoeken;
 bus is relatief duur, geen directe verbinding Dommelen - MMC Veldhoven;
 richting Veldhoven, richting Eersel, richting Leende slechte verbinding met OV;
 maar niet naar Maxima Veldhoven;
 ver lopen voor verschillende wijken;
 te beperkt vanuit Dommelen m.n. in de avonden en weekends;
 goede oplossing zou zijn, eenrichtingsweg!;
 Maxima Veldhoven is een probleem;
 bij afsluiten Markt, is centrum per OV zelfs onbereikbaar;
 wel naar Eindhoven niet naar bijvoorbeeld MMC Veldhoven;
 nee, er rijdt in Valkenswaard bijna geen een BUS meer ze moeten of auto nemen;
 de verbinding van Valkenswaard met MMC Veldhoven kan niet slechter. De
verbinding via Aalst is onbegrijpelijk voor een grote plaats als Valkenswaard.
Met bezoektijden wordt totaal geen rekening gehouden en vooral als oudere is het
een crime als je partner in het ziekenhuis verblijft.
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In diverse straten in Valkenswaard is sprake van sluipverkeer
EENS MET DE STELLING,
 Haagstraat, Nieuwstraat, Valkenierstraat, Wolbergstraat, Keersop;
 Nieuwestraat, vanaf grens richting Veldhoven via Borkel Westerhoven, Riethoven. Als
Markt afgesloten is eerste stuk Dijkstraat vanaf Markt, lusje Karwei;
 door heel Borkel en Schaft, dus Dorpstraat én Peedijk. “Belgie”-verkeer moet via
doorgaande routes zoals Luikerweg en Maastrichterweg;
 er is duidelijk sprake van sluipverkeer. Neem daar maatregelen (selectief) waar
veiligheid in het geding is. Wees selectief en terughoudend met aanleg van
verkeersdrempels. Rotondes ruim dimensioneren i.v.m. vrachtverkeer (Schaapsloop);
 Kromstraat, Venbergseweg, Reisvennestraat, Bakkerstraat, Peedijk;
 Eindhovenseweg, Europalaan eenrichtingsverkeer maken
veiliger/parkeergelegenheid. Mgr Smetstraat verkeer Dommelsedijk/Luikerweg,
Maastrichterweg;
 stoplichten Waalreseweg/Leenderweg/Eindhovenseweg staan te lang op rood....;
 van Dommelen naar het station in Eindhoven in 55 minuten is niet snel. In de
schoolvakanties is er helemaal geen bus;
 bijvoorbeeld de Boekweitbeemd in Dommelen;
 sluipverkeer is bewust maar ik denk ook veel onbewust verkeer door de kleinere
straten;
 Nieuwstraat bijvoorbeeld;
 door de drukte op de hoofdwegen kiezen mensen andere wegen;
 Den Haas, Warande naar J.F. Kennedylaan en vice versa, dagelijks grote hoeveelheden
auto's met hoge snelheden;
 De Smelen, Peedijk, Geenhovensedreef, Europalaan, Wolbergstraat;
 direct aanpakken dit probleem, meerdere malen per dag moet ik de vouw in mijn
broek opnieuw aanbrengen (persen);
 De Sil/de Zeelberg is vanaf ongeveer 5 uur in de ochtend een sluiproute;
 is sprake van een understatement. Sluipverkeer is op dit moment het perinatale
stelsel wat een infarct voorkomt. Noodzakelijk kwaad. Zo erg dat we het voortaan
gewoon gaan vinden;
 maar dat kan aangepakt worden door bijvoorbeeld éénrichtingsverkeer of verbod om
doorheen te rijden wanneer men geen bestemmingsverkeer is (zoals de Loonderweg).

ONEENS MET DE STELLING,
 sluipverkeer bestaat niet;
 valt reuze mee en hier zijn geen extra maatregelen nodig;
 in Valkenswaard is geen sluipverkeer.
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In het centrum is de voetganger de belangrijkste verkeersdeelnemer
EENS MET DE STELLING,
 mede ook gehandicapten, ouderen en kinderwagens. Verbeteringen: betere afstelling
verkeerslichten, geen obstakels op voetpaden (fietsen en reclameborden) evt.
afsluiting doorgaand verkeer;
 maar auto moet wel direct bij centrum geparkeerd kunnen worden;
 volstrekt mee eens: moet norm zijn. Kwaliteit van de voetpaden laat te wensen over,
denk aan rolstoelgebruikers, voetpaden verbreden. Eindhovenseweg autoluw maken;
 maar hij moet er wel kunnen komen (makkelijk) (parkeergarage);
 in voetgangersgebieden;
 Eindhovenseweg oversteek naar Markt is een probleem, Eindhovenseweg is barrière,
inrichting is afgestemd op rijdend verkeer, geen verblijfsklimaat voor voetganger,
Aansluiting Corridor naar Leenderweg is ver van optimaal;
 zou zo moeten zijn (2x);
 de voetganger wordt op smalle trottoirs gehinderd door uitstalling van winkels;
 oversteken in het centrum (Eindhovenseweg) is levensgevaarlijk. 1 oversteekplaats.
Iedereen steekt over bij de Hema...;
 alleen de Corridor. Eindhovenseweg stoepen veel te smal;
 hiervoor is een verkeersluw centrum nodig (Eindhovenseweg - Markt - Luikerweg);
 de stinkende uitlaatgassen en gevaarlijke situaties maken het nu onaangenaam
 je zou de Eindhovenseweg autoluw moeten maken en/of eenrichtingsverkeer
invoeren. Op de pleinen (Corridor) eens met stelling;
 maak het dan ook voetgangers vriendelijker;
 op dit moment de auto's, het zou wel een mooi streven zijn;
 nu niet. Nu zijn het de (vracht)auto's. Het zouden voetgangers moeten zijn!;
 als het doorstromend verkeer geweerd zou worden van de Eindhovenseweg lijkt het
er wellicht al meer op. Dat verkeer kan gewoon een stukje om via Zuidelijke Randweg,
Europalaan of Markt, Leenderweg, Europalaan. Een autoluwe zone ter hoogte van de
Eindhovenseweg in het winkelgebied zou al een hele verbetering zijn;
 voetganger, invalidenvervoer en fiets;
 dat is wel zo, maar in de realiteit wordt de voetganger niet gezien als de belangrijkste
verkeersdeelnemer. Die moet op smalle trottoirs zijn weg zoeken tussen een
eindeloze stroom auto's;
 veel verkeer op Eindhovenseweg maakt dat de verhouding anders ligt. Echter het zou
wel prettig zijn als de voetganger het overwicht zou krijgen. Fietsers geeft overigens
ook een mooi straatbeeld;
 met zo'n drukke weg door het centrum staat de auto nog bovenaan de lijst;
 nog niet, maar het autoverkeer nog steeds nummer 1 en in het weekend de
voetganger vanwege het uitgaansleven.

ONEENS MET DE STELLING,
 meerdere gebruikers;
 iedereen is even belangrijk;
 voetgangers zijn belangrijk, maar ander verkeer ook. Hoe komen voetgangers anders
in het centrum: hier zijn toch auto, fietsen of OV nodig;
 autoverkeer moet mogelijk blijven. Wij zijn geen stad;
 een goede balans tussen alle verkeersdeelnemers is het belangrijkste, waarbij de
voetganger en de fietser primair uitgelicht zijn;
 onzin N69 is een doorgaande weg en blijft dat ook, NB weg ligt daar al sinds 1897;
 neen, het vrachtverkeer over de N69;
 iedereen die deelneemt aan het verkeer is belangrijk.
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Aansluiting van de Westparallel t.h.v. de verlengde Tienendreef is nodig
EENS MET DE STELLING,
 mits 2 aansluitingen op Westparallel;
 eens, je zult er maar wonen(?);
 ja, oppassen voor sluipverkeer wel directe rechte aansluiting en verkeersremmende
maatregelen;
 maar ook veilige fietsersoversteekplaatsen maken! Evt. met stoplichten;
 een a twee aansluitingen op de Westparallel kan voldoende zijn om diverse andere
wegen binnen Valkenswaard te ontlasten;
 anders wordt de Damianusdreef de N69 van Valkenswaard. Het verkeer van
Valkenswaard zelf hoeft dan niet door Dommelen-Noord om de autoweg op te
kunnen;
 bij Dommelen volstaan een tweetal aansluitingen een keuze moet gemaakt worden
tussen een aansluiting Brouwerij of Verlengde Tienendreef;
 om een goede ontsluiting te regelen is dit nodig. Anders zou al het verkeer via de
Brouwerijdreef en Bergstraat naar de Westparalell moeten gaan.

ONEENS MET DE STELLING,
 niet zonder Dommelsedijk: Deze eventueel als tweede, nooit als eerste Verhoogde
mobiliteit tijdens spits;
 het is sowieso niet nodig en al helemaal niet vlak langs de basisschool, met al die
kinderen die over moeten steken;
 Westparallel is onnodig;
 niet nodig als de brouwerij wordt ontsloten, nodig als de brouwerij niet wordt
ontsloten;
 of ter hoogte van Interbrew, twee aansluitingen zo kort bij elkaar is niet nodig;
 twee aansluitingen is voldoende, drie is onnodig duur;
 hoe meer aan- en afritten je maakt, hoe meer kans er is, dat je te maken krijgt met
sluipverkeer;
 waar wil men die maken? Indertijd is men in het gemeentehuis gestopt met nadenken
ter hoogte van de rotonde bij WC de Belleman. Feitelijk vindt de ontsluiting van
Dommelen plaats over slechts twee routes;
 zo min mogelijk verkeer door het dorp en de Dommelse wijken;
 goed onderzoek moet aanwijzen wat de beste aansluiting waar moet zijn;
 die aansluiting is een karikatuur. Hoeveel huizen moeten dan onteigend worden??? En
wat levert het weer op? Zie eerdere opmerking over Westparallel;
 aanwezige wegen zouden voldoende moeten zijn;
 onmogelijke optie voor leefklimaat;
 niet aan de Tienendreef;
 lokale bevolking stimuleren om meer te fietsen!
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Als je met het openbaar vervoer wilt reizen, dan kan dat gemakkelijk
EENS MET DE STELLING,
 je kunt gemakkelijk opstappen, vereist wat planning en ... als de bus op tijd komt
tenminste.

ONEENS MET DE STELLING,
 ontbreken opstapplaatsen industrieterrein – verzorgingshuizen, te weinig diensten
Dommelen – Eindhoven;
 Maxima niet of slechts na station Eindhoven bereikbaar, gemiddelde loopafstand van
woning naar bushalte is te groot, zeker voor oudere mensen met een beperking;
 naar Eindhoven is goed, naar Maxima Veldhoven slechte OV-verbinding;
 industrieterrein, onbereikbaarheid MMC, Zuid Valkenswaard: Enige route:
Eindhoven/Bergeijk, door Europalaan/centrum is OK;
 op het industrieterrein stopt geen bus. Eigenlijk geldt voor heel Valkenswaard Zuid en
Noord-Oost geen openbaar vervoer;
 ziekenhuis niet, Industrieterrein, verzorgingstehuis, Waalre en Leende probleem;
 op heel het industrieterrein is geen enkele bushalte te vinden;
 ziekenhuis lukt niet!;
 slechte verbinding met bijvoorbeeld MMC;
 er zijn hele wijken zonder OV opstapplaats;
 ik mis het communicatiesysteem zoals in Den Bosch. Daar zie je o.a. hoe lang je nog
moet wachten op de volgende bus;
 wel naar Eindhoven, niet naar Maxima in Veldhoven;
 voor verbetering vatbaar, ruimer denken, toekomst gericht!;
 zoon is in Eindhoven gaan wonen i.v.m. slechte langdurige busvervoer;
 laat me niet lachen, terrassen op de doorgaande N69. Gevolg geen (goed bereikbare)
OV voor grote delen van Valkenswaard. OV is m.i. een basisvoorziening!!!!;
 dit kan in Valkenswaard niet alleen per taxi;
 met openbaar vervoer reizen kan gemakkelijk behalve als je naar het MMC in
Veldhoven moet, wat onbegrijpelijk is voor een plaats als Valkenswaard.
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Er wordt in Valkenswaard nog vaak te hard gereden
EENS MET DE STELLING,
 op de hoofdwegen komt het voor;
 30 km gebied wordt genegeerd. M.n. Dokter Dagevosstraat, Willibrorduslaan etc.;
 daar waar de inrichting van de weg daartoe uitnodigt (en logisch is) (70 km op de
Vest i.p.v. 50) ;
 buiten de spits te hard. Zowel op de hoofd- en ontsluitingswegen, als in de 30kmzone;
 buitengebied, binnen 30km gebied;
 Dommelseweg, Bergstraat, Tienendreef, weerstand verhogen voor veiligheid en
weren sluipverkeer;
 veel 30 km gebieden lenen zich er voor om (te) hard te rijden;
 meer controles, meer boetes! Ook graag in de 30 km zones (zoals in Dommelen);
 op Den Haas worden snelheden van 80km/uur gehaald!!!!;
 vooral in de nachtelijke, en in de uren dat er weinig verkeer rijdt;
 kijk maar eens op de Europalaan. Graag een flitskast bij de kruising Europalaan Valkenierstraat. Eentje die onzichtbaar vastlegt op snelheid en rood licht rijden;
 omdat de kern zo dichtgeslibt zit gaan mensen op de secundaire wegen harder rijden
om gevoelsmatig tijd te corrigeren. Helaas een stupide kronkel van het menselijk
brein waar automobilisten (waaronder ikzelf) nogal eens onder gebukt gaan;
 met name op de Europalaan is dat een probleem;
 er is geen handhaving. Waarom 30km zones als er niet gehandhaafd wordt?
Commentaar van ambtenaar, wij gaan ervanuit dat men zich aan de regels houdt;
 vooral en zeker in de 30km zones. Geen handhaving op deze borden. Nut van deze
investering?

ONEENS MET DE STELLING,
 op de Vest moet de snelheid omhoog naar 70km/h;
 sluizen i.p.v. drempels;
 in verblijfsgebieden wordt doorgaans netjes gereden, uitgezonderd straten met veel
sluiperkeer;
 wees zorgvuldig met het toepassen van eenrichtingsverkeer;
 ik zou niet weten waar, want steeds te druk;
 meestal is het te druk om hard te rijden. Valt reuze mee.
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Valkenswaard heeft een uitstekend recreatief fietsnetwerk in het buitengebied
EENS MET DE STELLING,
 redelijk goed, wel in combinatie met Westparallel behouden blijven of verbeteren;
 wel blijven ontwikkelen;
 zeer tevreden over fietsnetwerk in het buitengebied en luxe fietspaden overal.
ONEENS MET DE STELLING,
 kwaliteit+ bewegwijzering, fietsroute langs N397, verbinding Eersel, 0+maatregel
fietspad Oude Spoorlaan veilig aansluiten op Geenhovensedreef;
 Venbergseweg gevaarlijk, ontbrekende schakels (Noord/Zuid), aandacht voor N69
passeren van fietsers;
 sneller verkeer (Solex-groepen en wielrenners) verbieden;
 aanvulling van Hoeverdijk naar België over Plateaux;
 Peedijk (gevaarlijk) Venbergen/Luikerweg gevaarlijk, te smal in drekke (M.n.
Malpieroute), 2 richtingen, Wielrenners, scootmobiel/e-bikes;
 maar kan nog beter bijvoorbeeld Verlengde Opperheide richting Kluis verharden
of oud spoor richting België;
 maar zal worden doorsneden door de Westparallel. En rustig vertoeven in het laatste
stille bos van de regio is dan definitief voorbij;
 Malpie is erg mooi, maar naar Eindhoven is het onaangenaam om te fietsen. In de
stank en herrie;
 nog wel, als Westparallel er komt verdwijnt weer een mooi fiets gebied;
 uitstekend is een verkeerde woordkeuze. Goed zou beter zijn. Nieuw fietspad ook niet
nodig;
 er kan nog veel meer gerealiseerd worden, maar de gemeente doet wel haar best en
er is al veel gerealiseerd;
 er zijn veel goede fietsnetwerken, maar ook een aantal slechte punten (bijv.
Loonderweg). Daarom is "uitstekend" niet van toepassing;
 Malpie en het Leenderbos is zeker de moeite waard. In de toekomst kan het mooi zijn
om het centrum (Markt) erbij te betrekken;
 maar kan nog beter, en diverse fietspaden zouden eens wat opgeknapt
kunnen/moeten worden;
 kan nog verbeteren. Gemeente verdient compliment hiervoor. Er zijn nog wel mooie
mogelijkheden;
 Valkenswaard heeft de mogelijkheid om dit maximaal te exploiteren. Hiervoor zou
hier nog meer geïnvesteerd moeten worden om dit MN door de natuurgebieden meer
en beter te maken. Valkenswaard als toeristisch fietshart van Brabant;
 hier voor is nooit geen netwerk gemaakt ook snorfietsen en snorlexen mogen
aangepakt worden;
 weinig vrijliggend en vaak ingedeeld met sluipverkeer. Tevens slecht onderhouden.
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Aansluiting van de Westparallel t.h.v. de Luikerweg is nodig
EENS MET DE STELLING,
 eens (open deur);
 voor vrachtverkeer ontlasten Valkenswaard;
 ontlasten, opvangen doorgaand verkeer, voorkomen sluiproute,
veiligheid/doorstroming garanderen, ook aansluiten Dommelsedijk-N69;
 maar dan wel goede afhandeling verkeer bij splitsing met Dommelseweg in centrum!
En aandacht voor het milieu graag!;
 dan kan het (vracht)verkeer direct omgeleid worden naar de N397. De aansluiting op
de rotonde ten zuiden van Valkenswaard ligt er al;
 het verkeer van en naar België moet je niet door de kern van een dorp willen laten
rijden;
 dat lijkt mij ook een goede optie. Zowel voor de inwoners van Valkenswaard als voor
het verkeer uit België. Wel weer een eind weg voor de inwoners van Dommelen;
 heel hard nodig en voor veel verkeer zal dit een natuurlijke route gaan worden;
 mits direct aansluiting naar het industrie terrein;
 als de Westparallel er moet komen, dan is dit een redelijke optie;
 voor het vrachtverkeer via België;
 dit is zeker nodig. Maar de keuzes die nu worden gemaakt zullen een enorme
belasting voor Dommelen (o.a. Tienendreef) worden, terwijl de kern van
Valkenswaard flink wordt ontlast. Oftewel, het verplaatsen van een probleem!

ONEENS MET DE STELLING,
 HEB GEEN OVERZICHT OVER AL DIE WEGEN....;
 Westparallel is onnodig. Belgische aansluiting is geblokkeerd. Dus het argument
internationale noodzaak komt hiermee op losse schroeven te staan;
 heel de Westparallel is niet nodig. ik ben tegen! Zoals eerder gezegd, fietsen
stimuleren voor het lokaal verkeer.
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Er zijn gevaarlijke verkeerssituaties in Valkenswaard die moeten veranderen
EENS MET DE STELLING,
 Eindhovenseweg, Leenderweg, Oversteek Dommelsedijk richting Brouwerijdreef voor
fietser, voor fietser idem van Dommelsedijk naar Mgr Smetstraat;
 Merendreef i.v.m. scholieren, parkeren langs doorgaande wegen i.v.m. parkeren op
fietspad, vrachtwagens door centrum;
 kruising De Vest/Europalaan, gevaarlijke situaties door parkeren op Dommelseweg,
Waalreseweg bij Markt, Verkeerslichten niet goed afgestemd bij
markt/Waalreseweg/Leenderweg (oversteek voetgangers fietsers), Peedijk,
Vrachtverkeer Eindhovenseweg/oversteek voetgangers, Vrachtverkeer Dorpstraat
Borkel, Venbergen/Luikerweg;
 helemaal mee eens, eigenlijk te veel om op te noemen, bijvoorbeeld: Venbergseweg,
Inhalen Eindhovenseweg, Leenderweg: 1) eerste deel (smal), tweede deel:
geparkeerde auto’s, De Vest (snelheidsovertreding);
 gevaarlijke punten: Venbergen/Luikerweg, Europalaan/Bosstraat,
Valkenierstraat/Europalaan;
 Europalaan/De Vest oneigenlijk gebruik – onoverzichtelijk, zowel fietser, auto als
voetgangers. Damianusdreef: oversteekbaarheid en Bergstraat i.v.m. Westparallel,
fietsersoversteek Westparallel;
 kromme bochten in Peperstraat, afsluiting die staat bij Markt voor fietsers voor het
verhinderen van parkeren op de markt, op de Antwerpsebaan linksafslaan Luikerweg
op, Peperstraat linksaf Luikerweg op;
 een zeer gevaarlijk punt is het kruispunt van de Europalaan en De Vest;
 Europalaan/De Vest;
 zeker op De Vest;
 Hoogstraat, Beelmanstraat, Karel Mollenstraat;
 kruising Bosstraat/Europalaan. Aansluiting Bosstraat op de Eindhovenseweg
(onoverzichtelijk door geparkeerde auto's, hier steken veel jonge fietsers over);
 bijvoorbeeld kruising Waalreseweg - Gasthuisstraat/Kerkhofstraat.
Kruising Leenderweg - Bakkerstraat/Karel Mollenstraat Noord;
 met name voor fietsers en voetgangers;
 met name voor kinderen is de Damianusdreef een gevaarlijk punt;
 de Markt voor voetgangers de lus bij het Industrieterrein;
 Europalaan;
 er zijn vast verkeerssituatie die beter kunnen, maar ik ken geen concrete
voorbeelden;
 oversteek op de Tienendreef is gevaarlijk ter hoogte van het bruggetje. Achter de brug
zie je de mensen niet en er gebeuren veel ongelukken. Je moet naar de overkant als je
van Dommelen-Noord komt, kinderen overzien het gevaar daar niet;
 Europalaan bijvoorbeeld en bij de Albert Heijn is vrij recent veranderd. Op de Markt
zou ook nog het een en ander veranderd kunnen worden bij de oversteek naar het
kerkpaadje;
 JA!! Aansluiting Europalaan met industrieterrein Schaapsloop;
 net als in Veldhoven en Bergeijk zijn rotondes een oplossing om gevaarlijke
kruispunten aan te pakken en daarmee ook de doorstroming te bevorderen;
 bijvoorbeeld Dommelseweg/Barentszstraat, want daar zijn aantal ernstige
ongelukken gebeurd met dodelijke afloop. Een rotonde is nu gemaakt bij de Kardinaal
de Jongstraat: logisch vanwege irritatie, maar niet rationeel vanuit
verkeersveiligheid!;
 30km zones niet alleen met een verkeersbord inrichten maar daadwerkelijke
snelheidsbeperkende maatregelen treffen (Leenderweg - Den Haas);
 bekende bochtje Europalaan-Zuidelijke Randweg-De Vest. Afslag Wolfsven-
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Maastrichterweg. De snelheid op de Peedijk van het sluipverkeer. Past BolsiusstraatMgr. Smetsstraat. Venbergseweg is gevaarlijk voor voetgangers;
einde Europalaan;
diverse zebrapaden bieden alleen maar schijnveiligheid en er word ook niet
gecontroleerd op verkeersgedrag, 30km woonwijken zijn niet ingericht op 30km. In
de weekenden zijn er heel veel fietsers die zonder licht te voeren vanuit alle hoeken
naar het uitgaansgebied gaan en hier wordt niet tegen opgetreden. Dit geeft vele
onveilige situaties aan. Op diverse plaatsen wordt maar geparkeerd waardoor
doorstroming gevaar oplevert;
Leenderweg vanaf Markt tot Europalaan;
kruispunt Maastrichterweg/Emmalaan. Bakkerstraat/Europalaan;
het rare Europalaanbochtje. Dat hier nog niets ernstigs is gebeurd;
met name door het zware vrachtverkeer en de ongeduldige overige
verkeersdeelnemers, is het een wonder dat er geen ernstige slachtoffers vallen;
eind Europalaan/industrie terrein dient een vlotte doorgang te zijn zonder de huidige
handicap;
dit mag veranderd worden op vracht verkeer;
''Karwei'';
zoals op de Markt voor fietsers;
Markt, Oude Waalreseweg, weren vrachtverkeer Heikantstraat;
een oversteekplaats ter hoogte van de Nicolaaskerk is hard nodig.

ONEENS MET DE STELLING,
 opletten hoort ook bij de opvoeding. De verantwoording hoeft niet altijd bij de
gemeente te liggen. Naar mijn mening zijn er geen echte gevaarlijke situaties
 de meeste zijn al aardig aangepakt, zoals Nieuwe Waalreseweg.
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Landbouwverkeer in het buitengebied is een probleem
EENS MET DE STELLING,
 alleen als er te hard gereden wordt (onervaren door leeftijd). Er heerst onzekerheid
of de N69 in de toekomst gebruikt kan worden door landbouwverkeer;
 landbouwverkeer op N69 kan niet. Moet het toekomstig landbouwverkeer straks ook
over de Westparallel als het landbouwweggetje verdwijnt?;
 alleen in oogsttijd met modder op de wegen.
ONEENS MET DE STELLING,
 door het vele sluipverkeer heeft landbouwverkeer probleem. In het buitengebied niet,
wel in woonwijken (Kromstraat);
 auto's willen gewoon te hard rijden. Boeren moeten bij hun land kunnen komen;
 ik vind trekkers in het dorp meer vertragend;
 landbouwverkeer is onlosmakelijk verbonden met het buitengebied. Laat die boeren
hun werk ook gewoon kunnen doen;
 geen probleem. Men is er aan gewend. Is agrarisch gebied. Dit geeft Valkenswaard de
landelijke uitstraling;
 seizoensgebonden en hoort nu eenmaal bij deze streek!;
 dit hoort bij onze streek en is seizoensgebonden!

19

Aansluiting van de Westparellel t.h.v. Mgr. Smetstraat is nodig
EENS MET DE STELLING,
 ja ontsluiting Luikerweg is nodig;
 goede veilige wegen ernaar toe, met name voor fietsers. (Dommelseweg);
 als er een Westparellel moet komen, dan minstens hier aansluiten;
 iedere aansluiting die verkeerslast in de kern vermindert is zinvol. Echter wel in de
balans dat dit op de Westparellel niet zorgt voor vertraging. Hier moet een goede
doorstroom gegarandeerd blijven.

ONEENS MET DE STELLING,
 te veel rotondes/doorstroming N69, Kempervennen en Eurocircuit ontsluiten via
Luikerweg voor veiligheid, leefbaarheid;
 geen sluipverkeer;
 niet nodig;
 aansluiting op Dommelsedijk tussen brug over de Keersop en rotonde Westerhoven;
 er moeten niet teveel aansluitingen op Westparallel komen!!! Anders gaat die weg niet
snel genoeg;
 Bergstraat is goed als ontsluiting;
 Westparallel is onnodig;
 lijkt me overbodig als er al een goede aansluiting komt direct vanaf de Luikerweg en
bij Dommelsch;
 was handig geweest als jullie een kaart erbij hadden gedaan. Te veel in het
buitengebied.
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In de stellingen vind ik een belangrijk aspect niet terug
 afsluiting Eindhovenseweg, vrachtverkeer weren uit centrum (verkeersluw) en
Borkel & Schaft;
 cruciaal: weren van doorgaand verkeer;
 Europalaan onderbelicht;
 zou Valkenswaard extra maatregelen moeten nemen om bij evenementen de
verkeerstromen beter te leiden naar parkeervoorzieningen, aldan niet met
vervoersmogelijkheid naar het centrum?;
 Westparallel als geheel: totaal overbodig. Lost helemaal niets op. Welk verkeer zou in
godsnaam volgens jullie gebruik van moeten maken?? Die Belgen krijg je nooit
geweerd van welke sluiproute dan ook!!;
 doorgaand verkeer via Valkenswaard-Centrum of verkeersluw centrum?;
 totaal niet mee eens dat er een nieuwe weg moet komen. Ga eens terug naar de
tekentafel en het originele probleem, is het nog wel een probleem? In deze tijd van
crisis is een nutteloze verbinding met langdurige overlast voor een niet bestaand
probleem totale geldverspilling!;
 uitvoering ombouw Europalaan;
 het laatste stille bos rondom Valkenswaard verdwijnt: ten zuiden: N69, ten oosten:
N396, ten Noorden: N69;
 Valkenswaard moet nou eindelijk eens zijn afspraken nakomen. Onbegrijpelijk dat de
Raad zo moeilijk doet over het fietspad Oude Spoorbaan;
 nulmeting voor fijnstof, geluid en trillingen en verkeer gewenst voor dat men aan de
slag gaat;
 streefgetallen voor verkeer gewenst, zodat men kan zien wanneer doel bereikt is;
 stelling 21: ‘De Westparallel lost de verkeersproblemen in Valkenswaard niet op;’
 de ontsluiting van de dalen, de veiligheid bij de scholen;
 als de weg er komt. Dan verwacht ik wel een geluidswal bij Dommelen zodat het
verkeer geen voortdurende ruis wordt in Dommelen;
 de Europalaan moet open en de koppeling aan de Lage Heideweg moet heroverwogen
worden. Er zullen altijd NIMBY bezwaren blijven, maar daar hebben we een
democratische besluitvorming voor;
 autovrij maken centrum gebied, Luikerweg-Markt-Eindhovenseweg-Leenderweg,
situatie bij scholen, weren van vrachtverkeer uit centrum, voorzien in een
transferium, bewijzering naar parkeerplaatsen, oplaadpunten elektrische
transportmiddelen (auto - fiets);
 de fietsers vind ik onderbelicht en het toerisme wat voor Valkenswaard erg belangrijk
is/wordt is buiten beschouwing gelaten;
 ontsluiting van Dommelen om Tienendreef te ontlasten. Dit is de enige weg naar
Valkenswaard voor de mannen dalen, Schepelweyen en de Beemden;
 wanneer wordt er eens een fatsoenlijk fietspad aangelegd naast de Tienendreef
(beide richtingen), liefst ook voorzien van een duidelijk voetpad en niet een van
anderhalve tegel breed. Ook graag in twee richtingen;
 ik mis duidelijk het aspect ‘parkeren in de woonwijken’. Dit is een probleem in mijn
buurt rondom de Koperteutwei, Kaarsmakerwei. De meeste bewoners hebben meer
dan 1 auto en hier is de buurt en de parkeergelegenheid absoluut niet op ingesteld.
Zeker niet als individuele initiatieven om een parkeerplaats voor de deur (hoek
Koperteutwei/ Kaarsmakerwei) te verkleinen (van ruim 5 naar 3 parkeerplaatsen)
worden gehonoreerd!!! Tijdens de herinrichting van de Damianusdreef is dit
aangepast!;
 de optie aansluiting Bergstraat naar Westparallel tipt u niet aan; is die inmiddels dan
al verdwenen?;
 natuur, dat mis ik in deze stellingen. Daar draait het te weinig om. Het is een grote
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toeristische trekpleister en voor de bewoners zelf lijkt het me ook wel belangrijk.
Voor de kinderen van de toekomst;
waarom alleen de keuze voor de Westparallel. Er zijn nog andere varianten, jammer
die niet terug te zien. Maar dat zal wel politiek zijn;
economische belangen van het dorp. Goede doorstroming en bereikbaarheid zorgen
voor economische groei van het dorp en maken dat mensen hier graag wonen en
bezoekers graag komen. Indien een verkeersoplossing zoals Westparallel met zorg
voor natuur wordt aangelegd, dan is het totaal belang onder aan de streep hiermee
gediend. Voor die enkele die hier op persoonlijk vlak mogelijk hinder van vinden moet
een reële oplossing worden aangeboden. Het alleen 'tegen' zijn is ongeloofwaardig;
afsluiten Europalaan voor doorgaand verkeer zie ik nergens terug;
overlast van geparkeerde voertuigen op plaatsen waar een parkeerverbod geldt;
ik zou graag meer natuur vragen zien, het is voor Valkenswaard een belangrijke
toeristische trekpleister en ook voor de lokale bevolking belangrijk dat de natuur in
ere blijft;
in de spitsuren is verkeer vanuit en naar Valkenswaard zeer slecht. Via Waalre is het
ondoenlijk, maar ook via Aalst wordt het verkeer zeer vertraagd;
uitbreiding voetgangersoversteekplaatsen. Ja of nee? Snelheidscontroles op
Europalaan en 30km zones?;
stadsvervuiling. o.a. bouwterrein Danlat einde Bakkerstraat.
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BIJLAGE II: DEELNEMERS KLANKBORDBIJEENKOMST 9 APRIL 2013

Deelnemer per categorie
Wijken
Bewonerscommissie Mgr. Smetstraat
Bewonersvereniging centrumbelangen Valkenswaard
Bewonersvereniging centrumbelangen Valkenswaard
Dorpsraad Borkel & Schaft
Dorpsraad Borkel & Schaft
Eindhovenseweg e.o.
Eindhovenseweg e.o.
Wijkcommissie Hoge Akkers
Wijkcommissie Hoge Akkers
Wijkcommissie Geenhoven
Wijkcommissie 't Gegraaf
Wijkraad Dommelen
Ondernemers
De Statie (horeca ondernemer)
Verenigde horeca Valkenswaard cluster Markt
Verenigde Winkeliers Valkenswaard
Verenigde Winkeliers Valkenswaard
VICV
Winkeliersverenging Winkelcentrum Valkenstaete
Verkeersbelangen
Fietsersbond afdeling Valkenswaard
Fietsersbond afdeling Valkenswaard
Oplossing N69 bewonersoverleg Dommelen
Oplossing N69 bewonersoverleg Dommelen
Oplossing N69 bewonersoverleg Dommelen
Platform Gehandicapten Valkenswaard
Platform Gehandicapten Valkenswaard
VVN afdeling Valkenswaard
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VVN afdeling Valkenswaard
Overigen
Gemeente Valkenswaard
Vereniging Milieuwerkgroep Valkenswaard
VVV Valkenswaard
WMO-Raad
WMO-Raad
ZLTO
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