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Aawezig

Afwezig

10 oktober 2012

Oplossing N69 bewonersoverleg Dommelen: Albert Manders, Jaap Pipping, Annemarie Gerits, Ton
Zwerts, Martin v/d Velden, Peter Goutier, Harry van Gestel;
Vereniging Milieuwerkgroep Valkenswaard: Albert Aten;
Wijkcommissie ’t Gegraaf: L. Litjens, J. van Zuiden, E. Vorstenbosch;
Bewonersvereniging Centrumbelangen Valkenswaard: G. Beniers, Willemien Leemans, Harm Carolus;
Wijkraad Dommelen: Jan Raijmakers, Koen Steenbakkers, Ben de Klerk;
VICV: Peter Smits;
Dorpsraad Borkel & Schaft: F. Kwinten;
ZLTO: Peter Versmissen;
VVN afdeling Valkenswaard: D. Meulendijks;
Provincie Noord-Brabant: Martijn Koobs;
Gemeente Valkenswaard: Mart Wijnen, Berry Verlijsdonk, Roel Velstra.
Verenigde Winkeliers Valkenswaard, Frits Geldens (MK)
Stichting Belangengroep Europalaan e.o.
Eindhovenseweg e.o.
Fietsersbond afdeling Valkenswaard
Bewonerscommissie Mgr. Smetstraat
Verenigde horeca Valkenswaard cluster Markt
LTA
IVN
Mart Wijnen verlaat om 20:00 uur de bijeenkomst in verband met andere verplichtingen

Locatie

Theater De Hofnar, De Hofnar 10, zaal 10 en 11
19:30 tot 21:00 uur

Nr.
1.

project
kenmerk

Onderwerp
Opening
Mart Wijnen opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.
Hij geeft een korte toelichting op het proces van de afgelopen periode en een
doorkijk op het vervolg van het project.
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2.

Presentatie
Berry Verlijsdonk geeft een presentatie.
Martijn Koobs, namens de Provincie Noord Brabant aanwezig, geeft een toelichting
op het proces en de planning.
Tijdens de presentatie wordt aangegeven dat de volgende stukken op de website
van de gemeente worden geplaatst en worden meegestuurd bij het verslag:
Presentatie d.d. 10 oktober 2012
Programmaplan N69 (uitwerkingsfase) d.d. 3 oktober 2012
Notitie beantwoording moties d.d. 14 juni 2012
Second opinion fietspad Oude Spoorbaan tracé d.d. 30 augustus 2012
Kopie planning Provincie uitwerkingsfase, 29 augustus 2012
Tijdens de presentatie zijn door de aanwezigen een aantal vragen gesteld.
Hieronder is een overzicht gegeven van de gestelde vragen met de antwoorden.
Vraag:
De gepresenteerde planning is erg ambitieus. Hoe verhoudt dit zich tot de
zorgvuldigheid in dit complexe proces? We moeten na 40 jaar wel tempo maken,
maar de zorgvuldigheid moet wel geborgd worden.
Antwoord:
De planning is erg ambitieus. De Provincie wil het momentum wat ontstaan is na
vaststelling van het gebiedsakkoord niet verloren laten gaan en daarom gelijk door
met de uitwerking. Uiteraard is hierbij ook rekening gehouden met de
zorgvuldigheid. De organisatiestructuur is zo opgezet dat alle betrokken partijen
optimaal input kunnen leveren voor de uitwerkingsfase. Bovendien heeft de
Provincie bij het opstellen van de plan MER zeer bruikbare informatie verzameld.
Deze informatie kan ook gebruikt worden voor de uitwerkingsfase (o.a. project
MER).
Vraag:
Wat is de rol van de klankbordgroep bij de bestuurlijke werkgroep?
Antwoord:
Dit verschilt per deelproject(Nieuwe verbinding, Nulplus en Gebiedsimpuls).
Voor de nieuwe verbinding zitten in ieder geval Stichting Kernraad Riethoven en
Bewonersoverleg Dommelen Platform N69 aan tafel. Zij brengen vooral kennis over
het gebied in. Dit is een andere rol dan gemeentelijke (lokale belangen)
klankbordgroep, neemt niet weg dat concrete voorstellen ook in de gemeentelijke
klankbordgroep getoetst kunnen worden en dat op een actieve manier een bijdrage
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geleverd kan worden aan de diverse deelprojecten.
Vraag:
Welke partijen zitten in de bestuurlijke werkgroepen?
Antwoord:
Nieuwe verbinding: tenminste bestaande uit wegbeheerders en
grondeigenaren: Provincie Noord-Brabant, Bergeijk, Veldhoven,
Valkenswaard, ZLTO, Natuurmonumenten en Waterschap de Dommel.
Nulplus: wegbeheerders en vervoersautoriteiten: Valkenswaard, Waalre,
Bergeijk, Eersel, Eindhoven, Veldhoven, SRE, Provincie Limburg(B) en
Provincie Noord-Brabant.
Gebiedsimpuls: Natuurmonumenten, ZLTO, BMF, Recron, Waterschap,
Bergeijk, Eersel, Waalre, Veldhoven en Provincie Noord-Brabant.
Vraag:
Waarom is wethouder Wijnen geen voorzitter van bestuurlijke werkgroep nieuwe
verbinding?
Antwoord:
De verdeling van de projecten is door de bestuurders uitvoerig besproken.
Uiteindelijk is Bergeijk voorzitter van de bestuurlijke werkgroep nieuwe verbinding
geworden, omdat de nieuwe verbinding grotendeels op grondgebied van Bergeijk
komt te liggen. Valkenswaard is voorzitter geworden van de bestuurlijke werkgroep
Gebiedsimplus. Bovendien is het proces nu zo georganiseerd dat Valkenswaard via
verschillende kanalen invloed kan uitoefenen op het proces.
Vraag:
Is er een relatie tussen project nieuwe verbinding en gebiedsimpuls?
Antwoord:
Beide projecten hebben inhoudelijk relatie met elkaar. Er zijn ook veel aspecten die
los van elkaar uitgewerkt kunnen worden. De komende periode (tot eind 2013)
worden beide projecten inhoudelijk uitgewerkt. Tijdens de uitwerking is het van
belang om te bekijken waar de relaties liggen en moet bekeken worden hoe dit op
elkaar afgestemd gaat worden.
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Vraag:
Waarom wordt de huidige N69 nu al overgedragen?
Antwoord:
De overdracht van de huidige N69 wordt nu alleen contractueel geregeld, zodat
partijen weten waar zij aan toe zijn. De daadwerkelijke overdacht van de N69 vindt
plaats nadat de nieuwe verbinding(Westparallel) is opgeleverd.
Opmerking Provincie overzicht nulplusmaatregelen:
De nulplusmaatregel herinrichting huidig tracé N69 tussen Westparallel en België
wordt nog nader bekeken en mogelijk als apart project opgepakt.
De nulplusmaatregel vrachtwagenverbod wordt door de SRE getrokken. Hiervoor
wordt momenteel een plan van aanpak opgesteld. Borkel en Schaft vraagt aan de
gemeente of zij bekend is met de huidige problemen met vrachtverkeer in Borkel en
Schaft. Gemeente geeft aan dat dit bekend is en dat dit wordt meegenomen. Ook ’t
Gegraaf vraagt zich af wat dit betekent voor de Nieuwe Waalreseweg. Gemeente
geeft aan dat dit wordt bekeken en ook wordt meegenomen in het gemeentelijk
mobiliteitsplan.

Gemeente

Vraag gemeente over rol klankbordgroep:
Wat wordt de rol van de lokale belangen klankbordgroep in de uitwerkingsfase?
Voorstel gemeente: de klankbordgroep in ieder geval periodiek (om de 3 maanden)
bij elkaar laten komen om elkaar te informeren. Hierbij tevens ruimte inruimen
voor andere grote projecten: masterplan centrum en mobiliteitsplan.
Na de discussie worden de volgende afspraken gemaakt:
Alle lokale belangverenigingen komen in een overkoepelende
klankbordgroep om de 3 maanden bij elkaar. De gemeente informeert de
klankbordgroep over de stand van zaken van (deel)projecten N69. Ook
andere grote projecten(masterplan centrum) kunnen worden geagendeerd.
Voor specifieke (deel) projecten worden uit de klankbordgroep deelnemers
gevraagd voor werkgroepen. Welke deelnemers dit zijn is per project
verschillend.
Indien voor (deel)projecten provinciale werkgroep/klankbordgroep wordt
opgericht dan wordt daar vanuit de gemeente op een effectieve en
efficiënte manier op aangehaakt.
Er moet een tijdlijn gemaakt worden door de gemeente, die aansluit op de
mijlpalen uit de planning van de Provincie.
Er moet prioriteit worden gegeven aan de uitwerking van het
gemeentelijke mobiliteitsplan.
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Er wordt communicatieplan opgesteld, waar ook aandacht wordt gegeven
aan de inzet van social media.
De lijst met contactgegevens van alle lokale belangenvereniging wordt door
de gemeente verspreid onder deelnemers van de klankbordgroep.

Opmerking VICV:
Er is voor het project Schaapsloop al een werkgroep. Wordt deze ook gekoppeld aan
het programma N69? De gemeente bespreekt dit punt met de projectleider van de
Schaapsloop.

Gemeente

Afsluiting
Berry Verlijsdonk geeft dat een verslag wordt gemaakt van avond.

Gemeente

Berry Verlijsdonk bedankt iedereen en sluit de bijeenkomst.

