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Reconstructie Europalaan
en het groter geheel
De reconstructie van de Europalaan staat niet op zichzelf. Het is slechts een onderdeel van een
veelomvattend project voor een leefbaarder en aantrekkelijker Valkenswaard. Een blik op het groter
geheel.
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Groenontwerp van bos naar landelijk
De reconstructie van de Europalaan gaat om meer dan
(stil) asfalt, verkeersregelinstallaties en geluidswerende
maatregelen. De groene kant van het verhaal is

GROENVISIE
EUROPALAAN,
minstens
zo belangrijk.Valkenswaard

De herinrichting van de groenvoorzieningen vormt een belangrijk
onderdeel van de reconstructie van de Europalaan. U kon daarover
in een vorige nieuwsbrief al lezen. BTL Bomendienst en BTL Advies
uit Oisterwijk zijn betrokken bij deze herinrichting. Eerstgenoemde
inventariseerde deze zomer
alle bestaande bomen in de nabijheid van de
BOSSFEER
DORPSSFEER
Europalaan. Aansluitend daarop startte BTL Advies met het opstellen van
een groenstructuurvisie.
Hiernaast ziet u een deel van de eerste schetsen van de plannen. De
opzet bestaat er uit dat men komende vanaf Aalst, uit een bosachtige
omgeving, een geleidelijke overgang ervaart naar het meer bebouwde
karakter van het middengedeelte van de Europalaan. Bij de Vest krijgt
het ontwerp weer een wat meer landelijk karakter. Het concept gaat
er van uit dat zoveel mogelijk bestaande, gezonde bomen blijven
behouden. Waar nodig wordt de beplanting aangevuld en komt er een
geschikte onderbeplanting en/of grasberm.

BIJZONDERE LOCATIE

Op dit moment wordt de visie verder uitgewerkt tot concrete
beplantingsplannen. Deze worden met de toekomstige beheerders van
de gemeente besproken. Als het plan gereed is, wordt er een nieuwe
inloopavond georganiseerd. U kunt dan het groenontwerp komen
bekijken. Naar verwachting zal deze avond in het eerste kwartaal van
2010 plaatsvinden.
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Deze zomer lag het ontwerpbesluit
Wet geluidhinder zes weken ter inzage.
Belanghebbenden konden in die tijd hun
zienswijzen indienen. Er kwamen zo’n 250 reacties
binnen. Deze zijn nu allemaal in behandeling.

In de publicatie over het ontwerpbesluit stond dat de stukken in de
informatiehoek ter inzage zouden liggen. In de praktijk moesten ze echter
bij een baliemedewerker worden opgevraagd. Bij omvangrijke dossiers
als deze, wordt vaker voor deze manier gekozen. De publicatie zorgde
echter voor wat misverstand. Vandaar dat het college, omwille van de
zorgvuldigheid, besloot de stukken opnieuw ter inzage te leggen in zowel
de informatiehoek als bij de baliemedewerker; alleen zo is zeker dat
iedere belanghebbende een reactie kan geven. De stukken zijn nog tot en
met 7 januari 2010 in te zien. Mocht u al eerder een zienswijze hebben
ingediend, dan hoeft u dat natuurlijk niet opnieuw te doen. Alle eerder
ingediende reacties zijn, zoals gezegd, al bij de besluitvorming betrokken.

Voor meer informatie
Projectsecretariaat Europalaan. Telefoon 040 - 208 36 12
Mailadres: europalaan@valkenswaard.nl
Bezoekadres: De Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard
Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard
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Oplage: 1.000 stuks. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder
circa 650 omwonenden van de Europalaan en diverse
belangenorganisaties.

RO-procedure
Gelijktijdig met het ontwerpbesluit Wet geluidhinder lagen ook het
ontwerp-vrijstellingsbesluit en de ruimtelijke onderbouwing voor de twee
rotondes ter inzage. De zienswijzen hierop worden nu verwerkt in een
zienswijzennota. Het college neemt hierover naar verwachting in januari
2010 een standpunt in. Iedereen die een zienswijze heeft ingeleverd, krijgt
hierover schriftelijk bericht. Vervolgens wordt het verzoek om vrijstelling
aangeboden aan de gemeenteraad. Deze beslist of er een verklaring van
geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
wordt aangevraagd. De vrijstelling kan pas worden verleend na ontvangst
van deze verklaring.

