de Hofnar 15
Postbus 10100
5550 GA
Valkenswaard
Telefoon
(040) 208 34 44
Telefax
(040) 204 58 90
e-mail
gemeente@valkenswaard.nl

concept verslag N69 bijeenkomst lokale belangenverenigingen
Datum bijeenkomst: 15 november 2012
Onderwerp:

homepage
www.valkenswaard.nl

Nr.
1.

2.

Aanwezigen:

Oplossing N69 bewonersoverleg Dommelen: H.Anemaat, A. Manders, A. Gerits, T. Zwerts,
M. v/d Velden, P. Goutier, H. van Gestel, Rutten
Vereniging Milieuwerkgroep Valkenswaard: A. Aten
Wijkcommissie ’t Gegraaf: L. Litjens
Wijkraad Dommelen: B. de Klerk
Winkelcentrum De Belleman: J. Jacobs, K. Beeks
Bewonerscommissie Mgr. Smetstraat: V. van Wagenberg
Werkgroep Damianusdreef: P. van den Biggelaar
ZLTO: P. Versmissen
Fietsersbond afdeling Valkenswaard: P. Liefrink, P. van den Heuvel
VVN afdeling Valkenswaard: D. Meulendijks
Provinciale statenfractie PVV: J. Kerkhoff
Gemeente Valkenswaard: Berry Verlijsdonk, Ingrid van de Sande.

Afwezigen:

Stichting Belangengroep Europalaan e.o. (met kennisgeving)
VICV (met kennisgeving)
Dorpsraad Borkel & Schaft
Bewonersvereniging Centrumbelangen Valkenswaard
Verenigde Winkeliers Valkenswaard
Eindhovenseweg e.o.
Verenigde horeca Valkenswaard cluster Markt
LTA
IVN

Onderwerp
Opening
Berry Verlijsdonk opent het werkatelier en heet iedereen van harte welkom.
Doel werkateliers
Berry Verlijsdonk geeft een presentatie en geeft het doel van dit werkatelier
aan. In de bijlage is de presentatie opgenomen.
De provincie heeft haar werkzaamheden voor de project MER N69 gestart.

Actie

Omschrij vi ng

Uitgangspunt hierbij is dat er een Nieuwe Verbinding komt in het zoekgebied
dat in het Gebiedsakkoord is opgenomen. Een keuze voor de ligging van het
precieze tracé is nog niet gemaakt. In de project MER worden de alternatieve
tracés onderzocht op de milieueffecten evenals het aantal en de locatie van de
aansluitingen bij Valkenswaard.
De eerste stap in de project MER Westparallel is het opstellen van een Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin wordt beschreven waarop de project
MER zich richt, welke alternatieven worden bestudeerd en hoe deze tegen
elkaar worden afgewogen. Tot medio december worden feiten verzameld voor
deze NRD, direct na de jaarwisseling wordt de notitie in concept aangeboden.
Ook de gemeente Valkenswaard kan haar input voor de NRD geven.
De provincie heeft enkele werkateliers met belanghebbenden georganiseerd.
Een aantal van de aanwezigen vanavond waren daar ook voor uitgenodigd.
Mede op verzoek van de klankbordgroep heeft de gemeente besloten met de
belanghebbenden uit Valkenswaard een soort schaduwproces te volgen. Ze wil
met de input van dit werkatelier via de gemeenteraad haar input geven in het
provinciale proces.
In dit werkatelier wordt dus input gegenereerd voor in de notitie Reikwijdte en
Detailniveau. Het is belangrijk daarbij het volgende in beeld te houden:
•

•

Het gaat vanavond niet meer om de vraag of de Nieuwe Verbinding er
komt of niet. Die keuze is reeds gemaakt met het ondertekenen van het
Gebiedsakkoord.
Het gaat vanavond ook niet om het maken van een keuze voor een
voorkeurstracé of over het aantal of de plaats van de aansluitingen. Dat
moment komt volgend jaar pas, zodra de resultaten van de project MER
bekend zijn.

De drie alternatieve tracés die vorig jaar zijn ontwikkeld tijdens
brainstormsessies van de provincie vormen vanavond het vertrekpunt. Deze
alternatieven zijn zeker niet de enige die mogelijk zijn. De groep wordt van
harte uitgenodigd eigen alternatieven aan te dragen. De alternatieve tracés zijn
achtereenvolgens ‘Landbouw’, ‘Beekdalontzien’ en ‘Verkeer’.
De klankbordgroep wordt gevraagd om aandachtspunten te benoemen die in de
project MER onderzocht moeten worden
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Aandachtspunten vanuit de klankbordgroep N69
Genoemde aandachtspunten bij de tracéring Westparallel:
a) Een verkeerscirculatieplan opstellen dat inzicht geeft in de huidige en
toekomstige (na aanleg Westparallel) verkeersstromen en
verkeersintensiteiten in Valkenswaard, Dommelen, Bergeijk en Waalre.
Daarbij moeten ook de bijbehorende aansluitingen (ten noorden, midden
en ten zuiden kern Dommelen, aansluiting Valkenswaard) worden
meegenomen en de verkeerseffecten van deze aansluitingen in Dommelen
en Valkenswaard, maar ook op de doorgaande route. Op die wijze zijn
gemotiveerde keuzes te maken om wel of geen aansluitingen in Dommelen
te maken en over locatie(s) van een eventuele aansluiting. Kijk daarbij ook
naar de effecten van de Westparallel op de verkeersintensiteiten op de
Eindhovenseweg en de Nieuwe Waalreseweg.
b) De mogelijkheden voor verdiepte aanleg van Westparallel onderzoeken.
Verdiepte ligging heeft sterk de voorkeur in verband met geluid, fijn stof,
natuur, landschap en leefbaarheid. Wat betekent dit uitgangspunt voor de
alternatieve traceringen, welke effecten hebben de alternatieve traceringen
op deze aspecten?
c) Aandacht voor het zuidelijke wegvak Westparallel (vanaf Dommelen naar
huidige N69). Mogelijkheden onderzoeken voor combinaties met de entree
van het Eurocircuit, de Kempervennen en woongebied Lage Heide.
d) Voorkom barrièrewerking van de Westparallel: zorg voor voldoende
dwarsverbindingen voor langzaam verkeer. Bij verdiepte ligging
Westparallel aandacht voor tunnel bij Braambos.
e) Hoe wordt de huidige functie van de Keersopperdreef als drukke fietsroute
en ontsluitingsweg van (natuur)percelen veilig gesteld.
f) Aandacht voor huiskavels van de rundveehouderijen (begrazing nabij
boerderij noodzaak. Kijken of de uitvoering van de tracering daarop kan
worden afgestemd, bijv. door ter plaatse weg wat te verhogen voor
onderdoorgang zodat vee weilanden kan bereiken)
g) Onderzoek de mogelijkheden en de effecten van het verplaatsen van het
zuidelijke wegvak van de Westparallel ten westen van het Eurocircuit.
h) Zorg voor zoveel mogelijk doorstroming op de Westparallel door beperking
van het aantal rotondes en gelijkvloerse kruisingen die de doorstroming
belemmeren.
i) Bereikbaarheid van landbouwbedrijven en –percelen verdient aandacht.
Richting grens België is een parallelle weg nodig voor de afwikkeling van
het landbouwverkeer.
j) Voorkom aantasting van het leefgenot (geluid, zicht) en beoordeel
alternatieve traceringen hierop.
k) Aandachtspunt bij de tracering is de aanwezigheid van kabels en leidingen
(o.a. koolwaterstofleiding van Sabic). Dit aspect moet voor alle varianten

onderzocht en beoordeeld worden.

Genoemde aandachtspunten bij de aansluitingen Westparallel:
l)

Denk aan het behoud van de leefbaarheid van de kern Dommelen bij het
maken van aansluitingen op de Westparallel.
m) Maak op basis van een verkeerscirculatieplan een gemotiveerde afweging
of aansluiting(en) in Dommelen nodig zijn en zo ja, op welke plek dit het
beste kan. Daarbij niet alleen kijken naar de verkeerseffecten, maar ook
naar de effecten op gebied van leefbaarheid, natuur, landschap en de
eenheid van de kern Dommelen
n) Onderzoek de mogelijkheid om doorgaand vrachtverkeer bij de nieuwe
aansluitingen te weren.
o) Zijn er mogelijkheden om de rotondes bij Dommelen Zuid en Lage
Heideweg te combineren tot ovatonde ter hoogte van de Keersop?

Overige genoemde aandachtspunten:
-

-
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Zorg er voor dat de doorgaande weg door Waalre open blijft en dat de weg
na eventuele herinrichting in de toekomst nog voldoende verkeer kan
verwerken.
Is er al Flora en Faunaonderzoek gedaan en is dat bruikbaar voor dit
traject?

Overige opmerkingen
Ondanks het feit dat zoals gezegd het uitspreken van voorkeuren ten aanzien
van tracering en aansluitingen vanavond niet aan de orde is (dit komt later in
het proces aan de orde) zijn op dat aspect toch diverse opmerkingen geplaatst.
Let op: bij de interpretatie van de inhoud van de opmerkingen is het
belangrijk te melden dat de aanwezige groep in het werkatelier geen goede
afspiegeling vormt van de Valkenswaardse bevolking: Dommelen is
oververtegenwoordigd.
De opmerkingen zijn hieronder in willekeurige volgorde opgenomen:
a) Veel aanwezigen hebben een voorkeur voor de Beekdalontzien-variant,
vanwege de grootste afstand tot Dommelen (geluid, zicht, veiligheid).
Bovendien kan deze variant verdiept worden aangelegd. De variant ligt in
het bos (reductie fijn stof), er is sprake van een eerlijke deling van de
overlast tussen Riethoven en Dommelen. De variant sluit ook beter aan op
noord als je daar rekening houdt met bestaande landschapsstructuur.
b) Aandacht voor de landbouwbedrijven. De verkeersvariant en

landbouwvariant tasten veel natuur aan, verdiepte aanleg lijkt niet
mogelijk. Bij de landbouwvariant gaat de voorkeur uit naar de meest
westelijke variant (stippellijn); deze variant komt veel overeen met
beekdalontzien variant.
c)

Leg geen “ontsluitingsweg” achter woongebied Mgr. Smetsstraat aan.

d) Geen aansluiting op de Westparallel bij Dommelen-Noord. Alleen
aansluiting via Westerhovenseweg, omdat aansluiting op Damianusdreef
niet wenselijk is:
o

o
o

o

o

Zonder aansluiting is er een optimale doorstroming op de
Westparallel.
De Damianusdreef is al druk en kan niet nog drukker worden
De aansluiting leidt tot een driedeling van het dorp Dommelen. Er
is al sprake van noord-zuid deling. Met veel verkeer op
Damianusdreef wordt ook het noorden van Dommelen nog eens
gesplitst.
Bereikbaarheid naar en verkeersveiligheid rondom sociale functies
als scholen en winkelcentrum Belleman wordt negatief beïnvloed.
Negatieve gezondheidseffecten

e) Aansluitingen Dommelen: wat speelt er op de diverse potentiële locaties?

f)

o

Noord: de Damianusdreef is ongeschikt. De wijk wordt gesplitst.
Het natuurgebied ’t Heike wordt aangetast. Natura 2000 gebied is
ter plaatse breder dan de beekloop zelf. De aansluiting zorgt voor
aanzuigende werking verkeer vanuit Riethoven (toename
sluipverkeer). Ook scheidt deze aansluiting de stoeterij van
huiskavels.

o

Midden: De verlengde Tienendreef kan alleen door sloop van
huizen. De aansluiting gaat dwars door een wijk waar nu geen
verkeer is, dwars door lager gelegen gebied (waterberging), dwars
door Natura 2000 en gebieden van Staats Bosbeheer en
Natuurmonumenten. Deze aansluiting heeft een meer
verkeersaanzuigende werking (rechte en korte verbinding)

o

Zuid: Dommelstraat en Bergstraat zijn ongeschikt: die worden nog
drukker. Dommelen Noord moet via Zuid naar Westparallel.
Centrum zal eerder kiezen voor Zuid vanwege snelle verbinding

Bewoners Dommelen: geen aansluiting Dommelen-Noord

g) Bewoners Het Gegraaf: zuidelijke aansluiting met de aanpassing van een
grote rotonde over de Keersop. Wanneer tweede ontsluiting van de
Westparallel noodzakelijk blijkt, onderzoeken of de middenaansluiting in
Dommelen een optie is. Dit met de verwachting dat er op die wijze zo min
mogelijk auto’s over de Damianusdreef rijden (alleen

bestemmingsverkeer).
h) wel aansluiting Dommelen-Noord
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i)

Valkenswaard let op! De aansluiting ligt op Bergeijks grondgebied: zij
zullen veel invloed eisen.

j)

Maak een knip in de Bergstraat voor vrachtauto’s.

Vervolgtraject
Berry Verlijsdonk geeft aan dat er een verslag wordt gemaakt van de avond.
Dit wordt toegezonden aan iedereen alvorens het wordt vastgesteld.
De input die de klankbordgroep vanavond heeft geleverd wordt ook gedeeld
met de gemeenteraad. Op 13 december komt de raad in een themabijeenkomst
voor de N69 bijeen. In deze bijeenkomst wordt ook de input van de
klankbordgroep besproken met de raad. Daarna wordt de inventarisatie
verstuurd aan de provincie voor de notitie Reikwijdte & Detailniveau.
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Afsluiting
Berry Verlijsdonk bedankt iedereen en sluit de bijeenkomst.

