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L.S.
Bijgaand (en hieronder) treft u een brief aan van de Fietsersbond Valkenswaard aan het College van
Burgemeester & Wethouders van Valkenswaard.
Wilt u zorgdragen dat deze brief op de juiste plaats komt.

Aan het College van Burgemeester & Wethouders van Valkenswaard
gemeente@valkenswaard.nl
Betreft: Zienswijze Fietsersbond op het verkeersonderzoek Plan Lage Heide
Valkenswaard, 4 februari 2011.
Geacht College,
Natuurlijk zijn wij enthousiast over de voorgenomen aanleg van het nieuwe fietspad met
Dommelo versteek in de nieuwe wijk Lage Heide.
Jammer dat er verder weinig aandacht voor de fietser is in het plan.
Kritisch meedenkend komen wij daarom tot de volgende zienswijze:
1. Verkeersafwikkeling kruispunten.
De drie genoemde kruispunten met de Bergstraat (Groenstraat, Sneeuwklokje, Crocuslaan) zijn nu al
erg gevaarlijk voor fietsers die, komend uit de richting Valkenswaard, de wijk Oud Dommelen en
Lage Heide in willen. Wij vragen al langer om maatregelen hier. (b.v. fietseroversteek,
opstelplaatsen). Het is evident dat de situatie alleen maar erger wordt bij een (grote) toename van de
verkeersintensiteit.
Nog gevaarlijker is het voor de fietser die via Bergstraat/ Westerhovenseweg de Mgr.Smetsstraat in
wil. Een rotonde is hier inderdaad dé oplossing, vanzelfsprekend met de fietser in de voorrang.
2. Verkeerssituatie rondom basisschool St.Martinus.
Wij zijn het niet eens met de constatering dat bij uitgaan (en begin) van de school er geen onveilige
situaties ontstaan. De Groenstraat is te smal om het aanbod van (wachtende) auto's en ander verkeer
veilig te kunnen verwerken. Vooral fietsers komen regelmatig in de knel. De afgedrukte foto (één
wachtende auto) geeft een erg vertekend beeld van de werkelijkheid.
3. Venbergseweg.
Hier ligt onze grootste zorg. Vooral na de uitspraak van wethouder Buiter in de laatste nieuwsbrief
Lage Heide: "Voor de aanleg van een vrij liggend fietspad langs de Venbergseweg ziet het College
geen verkeerskundige noodzaak". Mét de wijkraad Dommelen zie wij die wél!
De weg is nu al (te) druk en beslist onveilig voor fietsers. Zeker fietsende kinderen en ouderen lopen
regelmatig gevaar: de rechte weg nodigt uit tot hard rijden, dikwijls harder dan de nu toegestane 60
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km/u. Onze ervaring is dat de inmiddels aangelegde verkeersdrempel hier nauwelijks verandering in
brengt. In de toekomst wordt de weg nog drukker, o.a. ook door zwaar werkverkeer, en dus nog
gevaarlijker.
Wij zien een vrij liggend fietspad langs de Venbergseweg dan ook als een noodzaak. Let wel, dat dit
ook de belangrijkste fietsroute is van geheel Dommelen naar de Malpie. Je moet er toch niet aan
denken dat straks fietsers de sloot in worden gereden (of nog erger) door het toenemende (bouw-)
verkeer.
Het idee van de wijkraad Dommelen om zo'n fietspad aan te leggen achter bomenrij en sloot lijkt
ons prima.
Als de Lage Heideweg er inderdaad komt, kan zelfs overwogen worden om de Venbergseweg af te
sluiten voor niet-bestemmingsverkeer (vgl.Loonderweg).
Met vriendelijke fietsgroeten,
Paul Liefrink,
Fietsersbond, afd. Valkenswaard
valkenswaard@fietsersbond.nl
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