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Valkenswaard, 20 februari 2011

Betreft: Zienswijze Ontwerp Structuurvisie deel A, gemeente Valkenswaard
Geacht College,
- De Stichting Belangengroep Europalaan e.o. heeft zich eerder tot u gericht met betrekking
tot het "Ontwerp Structuurvisie Deel A, gemeente Valkenswaard" en heeft terzake
zienswijzen bij u ingebracht.
- De stichting constateert heden dat haar zienswijzen niet hebben geleid tot aanpassing van het
ontwerp. Met de inbreng van de stichting is in het geheel niets gedaan.
- Integendeel: Explicieter dan voorheen is thans de Europalaan aangegeven als een "goed
alternatief' voor het doorgaande verkeer van "België naar Eindhoven" en omgekeerd!
- Anders dan voorheen is thans zélfs de eerdere beleidsafspraak inzake de (primaire) inzet van
de Lage Heideweg, nog vóór het gebruik van de Europlaan, verlaten....
- Het bevreemt de stichting ten zeerste, dat in de argumentatie tot realisatie van de
Europalaan, als doorgaande verbindingsweg, wordt uitgegaan van het beschikbaar stellen van
een budget voor de reconstructie van de Europalaan op 8 juli 2008 door de gemeenteraad. Het
ontwerp structuurvisie maakt derhalve een beperkt en voorwaardelijk besluit tot
beschikbaarstelling van een voorbereidingsbudget uitgangspunt voor ingrijpend beleid
inzake ruimtelijke besluitvorming. Het kan, naar het oordeel van de stichting, niet zo zijn,
dat met de opmerking op pag.1 van het Ontwerp "Daarnaast zijn er inmiddels nieuwe
beleidsdocumenten gemaakt die opgenomen zijn in de structuurvisie", dït budgetbesluit wordt
bedoeld. Dat acht de stichting ten zeerste verwerpelijk en zeker niet in het belang van een
doordacht, verantwoord en (ook procedureel) afgewogen ruimtelijk beleid, waarop alle
ingezetenen van Valkenswaard mogen vertrouwen. Voor zover openbaar bekend heeft de
gemeenteraad, behalve de voorwaardelijke budgetvaststelling, geen inhoudelijke wijziging
vastgesteld tav eerder door de raad ingenomen terughoudende standpunten inzake de
Europalaan.
- De stichting verzoekt u (andermaal) recht te doen aan de in haar eerdere zienswijzen en
bezwaren verwoorde belangen ten behoeve van de bewoners van het gebied Europalaan én
van geheel Valkenswaard en derhalve een verwijzing naar de Europalaan als doorgaande weg
uit het ontwerp te verwijderen.
- De stichting verzoekt u dringend te waken voor "gelegenheidswetgeving" en omgekeerde
besluitvormingsprocedures.
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De stichting wijst u er, namens de bewoners van het gehele gebied Europalaan op, dat het
gemeentebestuur meerdere malen heeft benadrukt, dat de Europalaan géén functie heeft en zal
krijgen tav het doorgaande verkeer. In de voorlichtingsbrochure "Werken aan de
Europalaan 4" van juni 2010 geeft het gemeentebestuur recent nog aan: "Wat we willen
bereiken met de Europalaan is een goede lokale verbinding. Het mag géén interlokale
verbinding worden. En dat gaat ook niet gebeuren. Juist omdat het project niet los mag
worden gezien van de Lage Heideweg".
De stichting constateert een voortdurend voortschrijdende verwijdering van de
oorspronkelijk aan de bewoners kenbaar gemaakte plannen. Naast de loskoppeling van
de Lage Heideweg, is er bijv. thans in de bij de Rechtbank en Raad van State ingediende
plannen, zelfs geen sprake meer van de eerder gecommuniceerde verlegging van het
wegtracé én ontbreken geluidschermen in z'n geheel!
- De stichting sluit zich volledig aan bij het standpunt van het gemeentebestuur, dat alle
energie aangewend zal moeten worden voor de realisatie van de nieuwe N/Z-verbinding.
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