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Valkenswaard, 3 juni 2011.
Betreft: afsluiting wegen in verband met evenementen in het
centrumgebied.
Geacht college,
Hoewel niet officieel, de vergunning is kennelijk nog niet
afgegeven, hebben wij uit doorgaans betrouwbare bron vernomen
dat het in het voornemen ligt van 8 tot en met 10 juli a.s. het
equivalent van de Valkenswaardse Zomeravondfeesten te
organiseren op en rond het Marktplein.
Daarbij is ons ter ore gekomen dat het plein inclusief de rijbaan
die daaraan parallel loopt gedurende dit weekend voor alle
verkeer zal worden afgesloten.
Vanzelfsprekend zouden wij in voorkomende situaties de afgifte
van de vergunning als moment van bezwaar in dienen zien. Daar
echter de periode tot het moment waarop dit muziekevenement
moet plaats vinden steeds korter wordt maken wij u reeds nu
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kenbaar, opnieuw en bij herhaling, zie ook onze brieven van
respectievelijk 13 december 2010 en 22 april 2 0 1 1 , niet te kunnen
instemmen met afsluiting van de Éindhovenseweg vanaf de
kruising met de Europalaan tenzij via bebording op 'n behoorlijke
wijze w o r d t aangegeven dat de winkelcentra en de omliggende
parkeerterreinen te bereiken zijn en via welke routes.
Voor de duidelijkheid noemen w i j nog maar even de momenten
van afsluiting gedurende het j a a r , dat is op 30-04, 8 t / m 10-07,
13 t / m 21-07 en op alle donderdagen gedurende het evenement
„ V a l k e n s w a a r d on I c e „ .
Wij betreuren het bovendien t e n zeerste dat op geen enkele w i j z e
is gereageerd op onze eerdere bezwaren in deze.
Bestuur Stichting Centrummanagement Valkenswaard
Namens deze:
Frits Geldens
Operationeel Management.
Cc gemeenteraad.
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