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VA LKEN S W A A R D

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 28 januari 2010

gelet op de gemeentewet:
Besluit:
In te stemmen met de aan dit besluit gehechte brief gericht aan het Dagelijks Bestuur van het SRE
betreffende het rapport met betrekking tot het Hoogwaardig Openbaar Vervoer.
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Kenmerk:

10uit00705

onderwerp:
reactie rapport "HOV-netwerk in de regio Zuidoost-Brabant"
i .ndeid door: M. Peters, telefoonnummer: 460
Bijlage:
Datum:

02 februari 2010

Geacht bestuur,
In mijn brief van 22 januari jl. 'informeerde ik u over de reactie van de gemeenteraad van
Valkenswaard betreffende het rapport "HOV-netwerk in de regio Zuidoost-Brabant".
Bc liet u daarbij weten dat deze reactie in de gemeenteraadsvergadering van 28 januari
formeel door de raad bevestigd diende te worden en gaf daarbij tevens aan eventuele
aanvullingen of nuanceringen aan u te zullen doorgeven.
In de betreffende raadsvergadering van 28 januari heeft de raad aan de u eerder gemelde
reactie nog twee punten toegevoegd. In de eerste plaats laat de raad nog weten dat vanuit
het perspectief van Valkenswaard een zo spoedig mogelijke realisatie van de tangent aan
de zuidzijde van Eindhoven gewenst is waardoor voor reizigers uit Valkenswaard een
snelle verbinding geboden wordt naar onder meer de High Tech Campus en het Maxima
Medisch Centrum. Daarnaast merkt de raad op dat de huidige voorgestane variant
gebaseerd is op een verbinding per bus. Hij acht het niet uitgesloten dat een ander.
vervoermiddel (tram)ook andere inzichten met betrekking tot de voorkeursvariant kan
opleveren.
Hoogachtend,
--HT

mr. CTJ. Dorsman
raadsgriffier

gemeente@valkenswaard.nl
homepage
www.valkenswaard.nl
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In de commissievergadering van 21 januari jl. is aandacht besteed aan het rapport
"HOV-netwerk in de regio Zuidoost-Brabant".
Daarbij is gebleken dat een meerderheid van de raad van oordeel is dat om de positie
van Brainport als meest toonaangevende kennis- en irmovatieregio van Nederland in de
internationale rangorde te versterken een goede bereikbaarheid van de regio essentieel
is. Dé raad onderschrijft volledig dat de realisering van een kwalitatief hoogwaardig
HOV-netwerk daarbij onontbeerlijk is.
Wat betreft de tracé-keuzes voor de corridor naar het zuiden, (Eindhoven-Valkenswaard)
deelt de raad uw voorkeur voor variant 1 via de Aalsterweg-Eindhovenseweg- .
Valkenswaardseweg, omdat die zowel voor de inwoners van Aalst als Valkenswaard de
snelste verbinding is.
Tot slot wil de raad aandacht vestigen op het interregionale karakter van een HOVnetwerk. Hij zou het daarom waarderen als onderzoek gedaan zou worden de
mogelijkheid om het HOV-netwerk door te trekken naar Hasselt.

Bovenstaande in de commissievergadering geformuleerde reactie zal in de
raadsvergadering van 28 januari»2010 formeel bekrachtigd worden. Als daarbij blijkt dat
de reactie aanvulling of nuancering behoeft, zal ik u dat zo spoedig mogelijk na 28
januari a.s. laten weten.

Hoogachtend,

mr. CJ. Dorsman,
raadsgriffier

