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Geachte heer, mevrouw,

Via deze brief informeren wij u over de bestemmingsplanprocedure 'Fietspad Oude
spoorbaantrace'. Omdat u in de nabije omgeving woont van het beoogde fietspad over
het Oude spoorbaantrace ontvangt u informatie over het bestemmingsplan en de
bijbehorende procedure. In deze brief leest u meer over de achtergrond van het
bestemmingsplan, waar u meer informatie kunt vinden en de manier waarop u uw visie
kenbaar kunt maken. Op woensdag 28 november a.s. vindt een inloopinformatieavond
plaats.
Achtergrond fietspad Oude spoorbaantrace
De gemeente Valkenswaard werkt samen met diverse partners zoals andere overheden,
natuurorganisaties, belangenverenigingen en het bedrijfsleven aan het verbeteren van de
leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied rond de N69. Het beoogde fietspad over het
Oude spoorbaantrace is een verkeersmaatregel en valt onder de totaaloplossing voor
bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen uit het Gebiedsakkoord N69. Daarnaast is
het fietspad vastgelegd in het Brabantse Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(BSL) en het daaraan gekoppelde maatregelenpakket.
Het Oude spoorbaantrace is momenteel (deels) in gebruik als onverhard wandel-,
mountainbike- en ruiterpad. De gemeente Valkenswaard werkt samen met de gemeente
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Waalre om het fietspad voor woon-werk verkeer over het Oude spoorbaantrace (inclusief
een aftakking richting Dommelen) te realiseren. Het fietspad wordt een directe snelle
fietsverbinding van circa vijf kilometer lengte, en verbindt Valkenswaard, Dommelen,
Waalre en Aalst met Eindhoven. Het bestemmingsplan voor het beoogde fietspad heeft
de volgende kenmerken:
•
•
•
•
•
•

maatregel uit het Gebiedsakkoord N69;
comfortabel en snel fietspad voor woon-werk verkeer;
aansluiting op het regionale fietsroutenetwerk;
sociaal veilige en energiebesparende verlichting;
veilig vormgegeven kruising met de Willibrorduslaan;
maatregelen ten behoeve van de natuur, dieren en vogels in het gebied (zoals een
natuurlijke bosrand, tunnels voor de dieren en een specifiek verlichtingsregiem).

Procedure
Voor het aanleggen van het beoogde fietspad is een nieuw bestemmingsplan nodig. De
colleges van B en W van de gemeenten Valkenswaard en Waalre hebben besloten het
bestemmingsplan gezamenlijk in procedure te brengen. Het bestemmingsplan 'Fietspad
Oude spoorbaantrace' maakt het mogelijk om het fietspad over het Oude spoorbaantrace
aan te leggen (inclusief een aftakking richting Dommelen). Iedereen kan zijn of haar
visie op het plan kenbaar maken.
Voorontwerpbestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 22 november 2012
gedurende vier weken (tot en met 19 december) ter inzage:
in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De
Hofnar 15;
in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
bij het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.
Aan de papieren exemplaren kunnen geen rechten worden ontleend.
Het plan is vanaf 22 november 2012 eveneens digitaal te raadplegen via de website
www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nlenwww.ruimteliikeplannen.nl.
Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden gericht aan burgemeester en wethouders
van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. Daarnaast is
het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te

dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijke
ontwikkeling en economie, bereikbaar via telefoonnummer 040 - 20 83 585.
De resultaten van deze inspraak en het vooroverleg met betrokken instanties worden in
het ontwerpbestemmingsplan verwerkt.
Inloopinformatiebij eenkomst
Op woensdag 28 november 2012 vindt er een inloopinformatiebij eenkomst plaats voor
inwoners van de gemeenten Valkenswaard en Waalre en overige geïnteresseerden. U
bent van harte welkom. Tijdens deze inloopinformatiebijeenkomst kunt u het
bestemmingsplan inzien en vragen stellen. Medewerkers van de gemeente Valkenswaard
en de gemeente Waalre zijn hierbij aanwezig. Ook het SRE, de Fietsersbond, een expert
op het gebied van sociale en veilige verlichting en de Bosgroep Zuid Nederland zijn deze
avond vertegenwoordigd.
Datum: woensdag 28 november 2012
Tijd: u kunt binnen lopen tussen 18.30 en 21.00 uur
Locatie: 't Hazzo, Trolliuslaan 7 in Waalre
Vervolgstappen
Nadat het voorontwerpbestemmingsplan is vastgesteld, wordt het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In deze periode kan eenieder wederom zijn
schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Mede op basis van de ingekomen
zienswijzen zal het ontwerp bestemmingsplan ter vaststelling worden aangeboden aan de
gemeenteraad.
Vragen
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen
heeft, kunt u contact opnemen met de heer Tax, bereikbaar via telefoonnummer 0402083585 of per mail bta@valkenswaard.nl, t.a.v. de heer Tax, team ROE.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

ir. P.J.R. Appelmans
teammanager Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie

