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Vraag:
Enige tijd geleden wenste u, althans daar leek het op, over te gaan tot het afsluiten van de Kromstraat
en het aanleggen van een nieuwe fietsverbinding in de plaats van de bestaande waar volgens vele
niets mis mee is. De kosten voor de uitvoering van deze werkzaamheden circa 100.000,- Euro.
U wenst of wenste deze werkzaamheden uit te voeren om tot verbeterde verkeerskundige afwikkeling
te komen.
De prijs die de gemeenschap betaald voor deze ingreep is hoger dan de geraamde 100.000,-Door deze ingreep verstoord u de karakteristieke eigenschappen en de authentieke ligging van de
Kromstraat, een van de oudste zo niet de oudste straat van Valkenswaard.
Bovendien heeft deze ingreep vergaande negatieve gevolgen voor verschillende belanghebbende
ondernemers wiens bedrijf is gevestigd in de Kromstraat.
Bewoners van de Kromstraat “ikzelf niet” tekende een brief gericht aan het college aangeboden op 16
mei. In de brief doen de ondertekende bewoners een voorstel aan u.
College ik heb een aantal zeer concrete vragen aan u.
De fractie van H&G wenste bij de behandeling van het beeldkwaliteitplan over te gaan tot het in
stemming brengen van een motie om tot een gepaste oplossing te komen voor de voorgenomen
afsluiting van de Kromstraat en het nieuw aan te leggen stukje fietspad. Omdat de behandeling van
het beeldkwaliteitplan naar een later tijdstip is uitgesteld is dit niet mogelijk en bestaat de vrees dat de
gemeente toch al over gaat tot de herinrichting.
•

College is deze vrees gegrond, en zo ja bent u bereidt toe te zeggen op mijn verzoek dat ik
vandaag richt aan u hiermee te wachten totdat het beeldkwaliteitplan in de raad is vastgesteld?

•

Wat heeft u gedaan met de brief getekend door inwoners waaronder belangrijke ondernemers uit
de Kromstraat? Mocht u hiermee nog niets hebben gedaan wat bent u van plan hiermee te gaan
doen ?
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