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Verkeersmaatregelen Schaapsloop.

Voor de aanleg van onderstaande projecten de benodigde kredieten (in totaal bruto € 57.000,00) te
voteren en de begroting 2010 dienovereenkomstig aan te passen.

In te stemmen met voorgestelde financiering en uitvoering van de verkeersmaatregelen:
1. aanbrengen van een “knip” Zeelberg - Paukesvenweg € 15.000,00
2. aanbrengen van een “knip” Zeelberg ter hoogte van Brugseheide € 21.000,00
3. aanpassen van kruispunt Het Scheperseind – Warande € 21.000,00

Op 27 september 2007 heeft u de “Verkeersvisie Schaapsloop” vastgesteld. Deze was opgesteld omdat de
verkeersafwikkeling in bedrijventerrein Schaapsloop aan de zuidkant van Valkenswaard onder druk staat.
Naar aanleiding van deze verkeersvisie is in 2008 een “Uitwerking initiatieffase visie Schaapsloop”
opgesteld. In deze uitwerking is een aantal maatregelen voorgesteld om dit probleem aan te pakken. Drie
van de uitgewerkte maatregelen zijn voorgelegd aan het SRE ten behoeve van een subsidieaanvraag in het
kader van leefbaarheid verbeterende projecten. Deze vallen binnen de “Beleidsregel subsidie BLVprojecten 2007”. BLV staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Verkeersveiligheid.
Dit voorstel richt zich op het niet verloren laten gaan van een reeds toegekende subsidie van het SRE.
Deze subsidie is aan de gemeente Valkenswaard beschikbaar gesteld mits de betreffende projecten in
2011 gereed en financieel verantwoord zijn middels een declaratie voorzien van een
accountantsverklaring. Om aan deze eisen te kunnen voldoen, is het met betrekking tot de tijdsplanning
zaak om nu al het benodigde gemeentelijke budget veilig te stellen.

1. Aanbrengen van een “knip” Zeelberg - Paukesvenweg
De Paukesvenweg is een veelgebruikte sluiproute voor auto- en vrachtverkeer tussen de J.F.
Kennedylaan en de Europalaan. Daarnaast vormt de weg een belangrijke schakel tussen De Vest en de
J.F. Kennedylaan voor autoverkeer. Om sluipverkeer tegen te gaan, wordt de Paukesvenweg afgesloten
voor alle gemotoriseerd verkeer.

2. Aanbrengen van een “knip” Zeelberg ter hoogte van Brugseheide
De Sil – Zeelberg kent veel sluipverkeer tussen de Maastrichterweg en De Vest. Om Sluipverkeer tegen
te gaan, wordt ter hoogte van de Brugseheide een knip in de weg gemaakt. Uitwisseling van
gemotoriseerd verkeer tussen De Sil en de Zeelberg is niet meer mogelijk (rechtdoorgaand verkeer);
uitwisseling tussen de Zeelberg en de Brugseheide is wel mogelijk.
3. Aanpassen van kruispunt Het Scheperseind - Warande
Door het afsluiten van de Paukesvenweg voor gemotoriseerd verkeer (maatregel 1) ontstaat opnieuw
sluipverkeer over de route Schepereind – Warande richting De Vest. Om dit sluipverkeer tegen te gaan,
wordt de uitwisseling van gemotoriseerd verkeer tussen Scheperseind en Warande verboden. Op de
Warande wordt een linksaf verbod richting Scheperseind ingevoerd; op Scheperseind een rechtsaf
verbod richting Warande. Tevens wordt de vormgeving van het kruispunt zodanig aangepast dat verkeer
vanuit Het Scheperseind richting de Wolbergstraat voorrang krijgt op het verkeer vanaf Warande / J.F.
Kennedylaan.
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Het veilig stellen van de toegezegde subsidie van het SRE om benoemde verkeersmaatregelen uit te
kunnen voeren.
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Nu al geld beschikbaar stellen om de maatregelen tijdig uitgevoerd te kunnen hebben.
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De gemeente Valkenswaard bespaart hiermee ruim 37% in de kosten ten op zichte van een latere
uitvoering van deze verkeersmaatregelen.
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Op het Perspectievenprogramma behorende bij de begroting 2010 staan voor uitvoering in 2011
onderstaande projecten genoemd:
Totaal benodigd
Subsidie SRE
Netto benodigd
“knip” Zeelberg - Paukesvenweg
€ 15.000,00
€ 6.250,00
€ 8.750,00
“knip” Zeelberg ter hoogte van Brugseheide
€ 21.000,00
€ 9.130,00
€ 11.870,00
kruispunt Het Scheperseind - Warande

€ 21.000,00
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€ 9.130,00

€ 11.870,00
€ 32.490,00

Via het SRE is subsidie verkregen voor 50% van de subsidiabele investeringskosten met een maximum
per project. Deze subsidie wordt slechts verkregen mits in 2011 de werkzaamheden gereed zijn. Door
het veilig stellen van de toegezegde subsidie van het SRE bespaart de gemeente ruim 37% in de kosten
ten opzichte van een latere uitvoering van deze verkeersmaatregelen.
De investeringen worden in 25 jaar afgeschreven. Als gevolg van de verkregen subsidie dalen de
kapitaallasten gedurende 25 jaar (1e jaar € 2.083,00). Daartegenover staat dat de kapitaallasten over de
voor rekening van de gemeente blijvende investeringen al in de begroting 2011 moeten worden
opgenomen (1e jaar € 2.762,00).
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Overzicht van het “Perspectievenprogramma 2010 – 2013”
Tekening van de “knip” Zeelberg – Paukesvenweg
Tekening van de “knip” Zeelberg ter hoogte van Brugseheide
Tekening van kruispunt Het Scheperseind – Warande
Kopie beschikking van het SRE
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