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Aan de leden van de gemeenteraad.
Valkenswaard, 13 april 2 0 1 1 .
Betreft: reguleren fiets parkeren en voornemen tot verplaatsen
bewaakte fietsenstalling.
Geacht college.
Reeds eerder hebben wij via uw ambtenaar de heer Hans
Oostelbos aangegeven te willen komen tot 'n vorm van regulering
van fiets parkeren in het winkelgebied Corridor Oost en West.
Dat daar nu gevolg aan wordt gegeven strekt tot tevredenheid.
Zowel vanuit de ondernemers binnen Valkenstaete alsmede door
de eigenaar van het gedeelte van de grond op het Prinses Irene
Brigadeplein ING Vastgoed is bij monde van de heer C. Eschmeijer
aangegeven dat geen bezwaar bestaat tegen verplaatsing van de
bewaakte fietsenstalling naar 'n locatie elders binnen het
winkelgebied.
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Tevens is aangegeven in te kunnen stemmen met het herinrichten
van 9 parkeervakken etc. zoals voorgesteld door uw
gemeentelijke dienst.
De beoogde locatie voor de bewaakte fietsenstalling in de
doorgang tussen Handwerkstraat en Éindhovenseweg ter hoogte
van Bovendeert Schoenen zien wij echter niet als het geschikte
alternatief voor de huidige stalling op het Prinses Irene
Brigadeplein.
Mondeling hebben wij reeds in 'n vroeg stadium aangegeven het
Deken Mandersplein als meest logische locatie te zien, gezien de
bewegingen in dit gebied van consumenten voor het doen van hun
dagelijkse inkopen met name bij de aan dit plein gevestigde
supermarkt (en ).
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y.o noaig zijn WIJ gaarne bereid onze stellingen toe te lichten
e n / o f t e onderbouwen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Centrummanagement Valkenswaard
Freek van der Schaaf secretaris
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