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Beste gemeente, B+W en gemeenteraad,

Vorige week in de kempener koerier stond een correctie op "Ontwerp
Structuurvisie Deel A".
Hierin staat nu, volledig ten onrechte, dat de Europalaan een verbindingsweg moet worden voor
het verkeer van en naar België. De gemeente zegt daarvan dat dit logisch voortvloeit uit de
INTUSSEN vastgestelde beleidsdocumenten. Dit is niet het geval!! Alleen heeft de raad
voorwaardelijk een budget goedgekeurd voor de verdere ontwikkeling van de Europalaan...Maar
dat is ZEKER GEEN beleidsdocument. Ik , en met mij vele logische denkende
Valkenswaardenaars, me door dit college, dat door de bevolking van Valkenswaard nou net
gekozen is uit onvrede met het beleid van het voorgaande college....aardig in de kou gezet..!
Dit college is aan het uitvoeren wat het vorige (weggestemde!) college ( met behulp van
haastige besluitvorming!) wilde
Nog in de 4 uitgave van "Werken aan de Europalaan" van juni 2010 zei het college: "Wat we
willen bereiken met de Europalaan is een goede lokale verbinding. Het mag géén interlokale
verbinding worden. En dat zak ook niet gebeuren"...
En nu deze aanpassing...te laste van de Europalaan...in de structuurvisie...??!!
Bij deze dan ook een ernstig bezwaar makende bij het gemeentebestuur tegen dit soort van
inconsequenties. Het lijkt erop dat er op slinkse wijze toch plannen worden doorgedrukt die niet
kunnen. Ik dacht dat de gemeente al onder een soort curatele / controle stond en dan kan dit
nog
? Den Haag lijkt erg maarrrrr in Valkenswaard
?
Ik zou graag eens een concreet antwoord willen op de vraag waarom erg geen echte rondweg
komt om de kom van Valkenswaard, zoals ieder zichzelf respecterend dorp en stad in Nederland
heeft ? en begin aub nu niet over milieu of een of anders beestje. Met alle respect maar een
mens - Valkenswaardenaar gaat daar toch wel boven neem ik aan. Ook economisch lijkt het
een farce, er is nu al zo veel geld verspild aan procedures, adviezen etc. dat een rondweg een
stuk goedkoper lijkt.
Met vriendelijke groet, best regards,
mit freundlichen Grüden, cordialement,
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Mare van Gerven
06 25 00 61 96
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