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Aan de leden van de gemeenteraad van Valkenswaard.
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Valkenswaard, 20-02-11
Onderwerp: Afwegingsproces Gebiedsakkoord

Geachte leden van de gemeenteraad van Valkenswaard,
In de commissievergadering van 7 februari jongstleden is mede op ons verzoek door leden
van uw raad aangegeven dat men nadere informatie wenste te ontvangen over de voortgang
van het proces. Naar aanleiding hiervan is in de raadsvergadering van aanstaande donderdag
(24-02-2011) het onderwerp "Afwegingsproces Gebiedsakkoord" geagendeerd.
Bewoners van Dommelen, sinds kort verenigd in het "Oplossing N69 - Bewonersoverleg
Dommelen", maken zich grote zorgen over eventuele aanleg van de zogenaamde
Westparallel. Voor zover u nog niet wie weet we zijn en wat ons beweegt, verwijzen wij
gemakshalve naar onze website www.oplossing-n69.nl.
Daarom willen wij, het "Oplossing N69- Bewonersoverleg Dommelen", uw aandacht vragen
voor de volgende zaken en u vriendelijk verzoeken om deze zaken in uw bespreking van het
desbetreffende agendapunt te betrekken.
1.

Wij betreuren het dat er in onze gemeente geen informatieavond is gehouden. Veel
inwoners blijken niet of onvolledig op de hoogte te zijn van de inhoud en de verdere
gang van zaken. Het Bewonersoverleg Dommelen ziet het dan ook als haar missie om
de betrokkenheid van en geven van informatie aan de bewoners te bevorderen. Wij
hopen op een grote inzet en medewerking van de gemeente om deze missie tot een
succes te maken.

2.

Wij zijn tevreden met de opvatting om twee alternatieven, die nagenoeg gelijkwaardig
zijn in zowel oplossend vermogen als realiseerbaarheid in een plan-MER nader te
onderzoeken. Wij kunnen ons dan ook vinden in de Verklaring Gebiedsopgave
Grenscorridor N69, waarin wordt voorgesteld de meest kansrijke alternatieven,
te weten 'Westparallel en Nulplus' en 'Midden, West en Nulplus', inclusief alle
varianten, integraal en objectief met elkaar te vergelijken.
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3.

Het Bewonersoverleg Dommelen heeft een zienswijze ingediend op de ontwerp
Structuurvisie Valkenswaard deel A (zie bijlage). Kort samengevat is de strekking van
deze zienswijze:
in de Structuurvisie wordt al gekozen voor de Westparallel, dat is prematuur,
eerst dient besluitvorming op provinciaal niveau plaats te vinden, wij
verzoeken dan ook te wachten tot er een besluit is genomen over een nieuwe
provinciale weg;
mocht de Westparallel er komen, dan geen ontsluiting van Dommelen-Noord
via de Loonderweg;
op voorhand geven wij tevens aan dat wij tegen een eventuele aanleg van een
Westparallel zijn, vanwege de aantasting van het beekdallandschap tussen de
Run en de Keersop en vanwege een te verwachten grote verkeersdruk op de
Damianusdreef.
Wij vragen de gemeenteraad om deze zienswijze zwaar te laten wegen bij
het zoeken van een oplossing voor het regionale vraagstuk m.b.t. leefbaarheid en
bereikbaarheid.

4.

De strekking van dit bezwaarschrift hebben wij met wethouder Wijnen besproken op
17-2-2011. Tevens hebben wij hem een aantal vragen voorgelegd (zie bijlage "Vragen
aan de wethouder".
In dit gesprek heeft de wethouder positief gereageerd op de vragen 1, 3 en 4.
Antwoord 1: Hij zal het niet meer gebruiken van de term 'Voorlopig
Voorkeursalternatief aan de orde stellen.
Antwoord 3: Hij is ook van mening dat een ontsluiting via Loonderweg niet reëel is
en heeft toegezegd dat een andere ontsluiting en de consequenties
daarvan voor de Damianusdreef en het milieu in een plan-MER nader
worden onderzocht.
Antwoord 4: hij heeft alle ambtelijke en bestuurlijke medewerking toegezegd en
heeft ons gevraagd om contact op te nemen met de Actiegroep N69,
hetgeen wij ook gaan doen
Wij zouden het op prijs stellen als tijdens de raadsvergadering deze positieve
insteek wordt bevestigd.
De vragen geformuleerd onder punt 2 van de "Vragen aan de wethouder" heeft hij
negatief beantwoord. Desondanks en juist vanwege de politieke lading hiervan willen
wij u, leden van de gemeenteraad, verzoeken om deze toch aan de orde te stellen in uw
vergadering van donderdag a.s.
In de wetenschap dat beide alternatieven "Westparallel + Nulplus" en "West + Midden
+ Nulplus" gelijkwaardig zijn in het oplossen van de leefbaarheids- en
verkeersproblematiek in de kern van Valkenswaard, zou de ongerustheid van veel
bewoners in Dommelen een stuk minder worden als u blijk geeft ook oog te hebben
voor datgene wat hen verontrust.

Wij vragen de wethouder om in het bestuurlijk overleg Grenscorridor N69 naar
voren te brengen dat de gemeente Valkenswaard het niet aantasten van de natuur
en het beekdallandschap ten westen van Dommelen zwaar wil laten wegen in het
zoeken van een definitieve oplossing.
Wij vragen de wethouder naar voren te brengen dat de gemeente Valkenswaard
streeft naar een zorgvuldig ruimtegebruik en er op aandringt dat allereerst
gekeken moet worden in hoeverre de verkeers- en leefbaarheidsproblemen zijn
op te lossen met vergroting van de capaciteit van het bestaande wegennet.
Wij vragen de wethouder om aan te geven dat een "second best" oplossing voor
de verkeers- en leefbaarheids-vraagstukken aanvaardbaar is als daar mee het
beekdal-landschap ten westen van Dommelen kan worden ontzien.

Oplossing N69 Buurtbewoners Dommelen
OplossingN69@gmail.com

