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Motie vreemd aan de orde van de dag
De gemeenteraad bijeen op 3 juni 2010 behandeld een motie vreemd aan de
orde van de dag die betrekking heeft op de voorgenomen aanleg van een
f°Sspad over d e oude spoorwegbedding tussen Valkenswaard en Eindhoven.
Op 24 februari 2010 diende de fractie PvdA en H&G gezamenlijk een motie in
die betrekking had op de voorgenomen aanleg van een letspad over_de_oude
spoorwegbedding, een project dat tot stand kwam op initiatief van het SRE en
waarvoor vooraf geen expliciete instemming was gevraagd aan de raad van
Valkenswaard.
De motie van 24 februari 2010 werd ondersteund door een forse meerderheid
van de raad waaronder PvdA.VB, DB, H&G, CDA en Groen L.nks.
De motie verzocht het college om het project niet langer te steunen en alle
activiteiten met betrekking tot dit plan stop te zetten en gelijktijdig het SRE en
de gemeente Waalre van dit standpunt op de hoogte te brengen.
In de brief van 17 maart motiveert het college waarom zij de motie naast zich
Hoewefde brief verwijst naar enige belangen vanuit het perspectief van het
SRE, ontbreekt het aan een goede onderbouwing van nut en noodzaak.
Bovendien verschaft de brief inzicht in de globale kosten van het project die in
de miljoenen kan lopen. En de brief geeft aan dat er vermoedelijke een
büdTage door de VaLnswaardse gemeenschap van 200.000 - Euro nodig «
Deze 200.000,- blijken merkwaardig genoeg reeds geoormerkt te zijn voor dit
project.
Met k e y n a m e van de inhoud van de brief van het college var.17'maart
2010 verzoeken wij het college met klem de plannen voor een fietspad op de
oude'spoorbaan tussen Eindhoven en Valkenswaard niet langer te
ondersteunen en alle activiteiten met betrekking tot dit plan te stoppen en het
SRE en de gemeente Waalre hiervan in kennis te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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