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Bijgaand (en hieronder) treft u een brief en een bijlage aan van de Fietsersbond Valkenswaard aan de
gemeenteraad van Valkenswaard.
Wilt u zorgdragen dat deze brief op de juiste plaats aan komt.

Aan de gemeenteraad van Valkenswaard
gemeente@valkenswaard.nl

Betreft:

Fietspad Oude Spoorbaan

Valkenswaard, 22 maart 2010.

Geachte leden van de gemeenteraad,

Uit de media hebben wij vernomen dat behalve de gemeente Waalre en Eindhoven ook het College van
B&W van Valkenswaard voorstander is van een nieuw te realiseren fietspad over de "oude spoorbaan"
naar Waalre en Eindhoven HTC.
Een prima standpunt wat ons betreft.

Wij hebben echter ook gehoord dat in de gemeenteraadsvergadering van 24 februari j.l. een motie is
aangenomen, waarin wordt verzocht om de plannen voor een fietspad op de oude spoorbaan niet langer
te ondersteunen en alle activiteiten met betrekking tot dit plan te stoppen en de gemeente Waalre en het
SRE van dit standpunt op de hoogte te brengen.
Dit betreuren wij ten zeerste. Het is daarom heel kwalijk dat ter ondersteuning van deze motie is
gesuggereerd dat "ook de Fietsersbond tegen dit plan is".
Niets is minderwaar.
Als bijlage sturen wij u de voorlopige uitwerking van de Fiets filevrij route Valkenswaard-Waalre-High
Tech Campus met een zeer duidelijke visie op dit plan en ook de logo's van de betrokken partijen: SRE,
gemeente Waalre, gemeente Valkenswaard en de Fietsersbond.
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Aan de gemeenteraad van Valkenswaard
gemeente@valkenswaard.nl
Betreft:

Fietspad Oude Spoorbaan

Valkenswaard, 22 maart 2010.
Geachte leden van de gemeenteraad,
Uit de media hebben wij vernomen dat behalve de gemeente Waalre en Eindhoven ook het
College van B&W van Valkenswaard voorstander is van een nieuw te realiseren fietspad over
de "oude spoorbaan" naar Waalre en Eindhoven HTC.
Een prima standpunt wat ons betreft.
Wij hebben echter ook gehoord dat in de gemeenteraadsvergadering van 24 februari j.1. een
motie is aangenomen, waarin wordt verzocht om de plannen voor een fietspad op de oude
spoorbaan niet langer te ondersteunen en alle activiteiten met betrekking tot dit plan te
stoppen en de gemeente Waalre en het SRE van dit standpunt op de hoogte te brengen.
Dit betreuren wij ten zeerste. Het is daarom heel kwalijk dat ter ondersteuning van deze motie
is gesuggereerd dat "ook de Fietsersbond tegen dit plan is".
Niets is minder waar.
Als bijlage sturen wij u de voorlopige uitwerking van de Fiets filevrij route ValkenswaardWaalre-High Tech Campus met een zeer duidelijke visie op dit plan en ook de logo's van de
betrokken partijen: SRE, gemeente Waalre, gemeente Valkenswaard en de Fietsersbond.
Het zou toch wel erg vreemd zijn als wij als betrokken partij bij dit project tegen zouden zijn.
Wij verzoeken u dan ook hiervan goed kennis te nemen en verzoeken u deze zaak nogmaals
goed te bestuderen en alsnog uw standpunt om af te zien van de plannen voor deze nieuwe
fietsroute te herzien.
Dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn als alle partijen hun eigen verkiezingsprogramma's
goed lezen en de standpunten m.b.t. "fiets" ook echt ten uitvoer gaan brengen. Een kleine
greep hieruit:
CDA: "Elkjaar moet er minstens 1 kilometer nieuw fietspad worden aangelegd en waar
mogelijk moeten fietspaden aansluiten op (regionale) fietsroutes".
PVDA: "Goede fietsverbindingen met de omliggende dorpen en Eindhoven ".
WD: "Wil gemeentegrensoverschrijdendefietspaden aanleggen en slimme alternatieve
routes ".
H&G: "Defietsprominent gebruikt als verkiezingsuiting".
Met vriendelijke fietsgroeten,
Namens de Fietsersbond afdeling Valkenswaard.
P. Liefrink,
Begoniapad 10,
5551 AK Valkenswaard
valkenswaard@fietsersbond.nl
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Fiets filevrij route Valkenswaard-Waalre-High Tech Campus
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