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Aan de slag!
De afgelopen maanden leek het stil rond het project Europalaan. Maar schijn bedriegt in dit
geval. Op de achtergrond werd en wordt hard gewerkt. Er lopen nog verschillende procedures,
we onderzoeken de gevelisolatie en werken aan duurzame oplossingen voor de reconstructie.
Allemaal stappen op weg naar de daadwerkelijke start die gepland staat na de zomer van 2012.

Na de bouwvak van komend jaar start de reconstructie van de

aan de Europalaan hard nodig is. Dat is door alle ontwikkelingen, de

Europalaan. Het werk zal in fasen worden uitgevoerd. De aansluiting

afgelopen jaren uitgebleven. Het kan dus voorkomen dat al vóór de

op de Eindhovenseweg (nabij de Merendreef) en de zuidelijke Randweg

officiële start van de reconstructie van de Europalaan onderhouds

(nabij VDL) spelen natuurlijk een bepalende rol. Zij bepalen immers in

werkzaamheden plaatsvinden. Eenvoudig omdat anders de veiligheid

hoeverre de Europalaan de functie krijgt van lokale verbindingsroute.

in gevaar komt.

Wanneer die aansluitingen er komen, is echter afhankelijk van

Nog een goede reden om in 2012 te starten is het veiligstellen

de ontwikkelingen rond de Lage Heideweg / Westparallel. Pas als

van subsidies. Als we volgend jaar niet beginnen, lopen we

daarover volledige duidelijkheid is, worden de kop en de staart van

veel geld mis. Dat zou jammer zijn, want de reconstructie van

de Europalaan aangepakt. We houden ons aan de afspraak met de

de Europalaan vormt een echte meerwaarde in een betere

gemeenteraad.

verkeersdoorstroming door Valkenswaard. En draagt
daarmee bij aan de leefbaarheid in ons mooie

Twee zaken staan centraal bij de aanpassing van de Europalaan: de

dorp.

veiligheid en het principe dat de Europalaan een lokale verbindingsweg
blijft. Wat dat eerste betreft: bij de aanpassingen naar aanleiding van

Kortom: aan de slag! In deze nieuwsbrief

de informatieavonden, speelde ook de veiligheid een belangrijke rol.

leest u over de laatste ontwikkelingen.

Een aantal verzoeken is op basis daarvan niet ingewilligd. Meer over

Ook de komende tijd houden we u

die aanpassingen, leest u in deze nieuwsbrief.

op de hoogte.

Wat betreft de lokale verbindingsfunctie; dat kan alleen als er ook een
vrachtwagenverbod komt. Alleen zo kunnen we, als gemeente, een

Mart Wijnen,

substantieel deel van het huidige doorgaande verkeer uit het centrum

wethouder

weren. Dat is belangrijk. Daarom gaan we in het komend half jaar
onderzoeken of en waar een vrachtwagenverbod haalbaar is.
Één ding staat voorop: in 2012 starten we. Daar zijn ook wat
praktische redenen voor te geven. Bijvoorbeeld omdat onderhoud

europalaan
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Gevelisolatieproject in volle gang
Welke geluidsisolatie is nodig voor de woningen rond de Europalaan bij
een herinrichting? Om dit helder te krijgen onderzoekt Ingenieursbureau
K+ Adviesgroep, begeleid door de Milieudienst van het SRE, de akoestische
aspecten bij 187 woningen. Een bouwkundige inventarisatie maakt per
woning duidelijk of het geluidsniveau straks te hoog is en of isolerende
maatregelen nodig zijn. Als dat zo is, wordt per woning een isolatieplan ‘op
maat’ opgesteld. Tot op heden zijn in fase 1 zo’n 100 woningen bezocht en
geïnventariseerd in het gedeelte vanaf de Vest tot aan de Leenderweg. Het
adviesbureau krijgt daarbij goede medewerking van de bewoners.
Als bekend is welke huizen in aanmerking komen voor geluidwerende
voorzieningen, wordt komend jaar de aannemer geselecteerd. Deze
bespreekt de isolatieplannen met de bewoners en zorgt dat alles in goed
overleg wordt uitgevoerd. Fase 2 van de inventarisatie volgt dit najaar en
betreft het gebied vanaf de Leenderweg naar de Eindhovenseweg.

De procedures: de stand van zaken
Er lopen nog steeds twee juridische procedures. Eén

verschillende eisers te ver van de rotonde af wonen, waardoor ze
volgens de rechtbank geen belanghebbende zijn. De rechtbank

gaat over de vrijstellingsbesluiten voor de twee

hanteert hierbij een grens van 100 meter. Een aantal beroepen is
ongegrond verklaard, omdat de gemeente het besluit ten opzichte van

rotondes. De andere procedure gaat over het besluit

die betreffende eisers goed heeft gemotiveerd. Eén beroep is echter
gegrond verklaard. Ten opzichte van die eiser heeft de gemeente het

voor een ontheffing voor een hogere geluidswaarde op

vrijstellingsbesluit volgens de rechter niet voldoende gemotiveerd.
Omdat het beroep gegrond is verklaard, is het vrijstellingsbesluit

grond van de Wet geluidhinder. De stand van zaken:

vernietigd. Dit gebeurt bij een gegrond beroep altijd. Het college nam
onlangs opnieuw een besluit met daarbij een nieuwe motivering. Tegen
de uitspraken van de rechtbank is door diverse partijen hoger beroep

Tegen de vrijstellingsbesluiten voor de twee rotondes stelden diverse

ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

belanghebbenden beroep in bij de rechtbank ’s-Hertogenbosch. De
rechtbank behandelde alle beroepen op 27 juni 2011 gelijktijdig in

Geluidprocedure

één zitting. Op 8 augustus 2011 volgden twee uitspraken: één over de

Verschillende belanghebbenden tekenden beroep aan tegen de ontheffing

rotonde bij de Vest/Zuidelijke randweg (rotonde 1) en één uitspraak over

voor een hogere geluidswaarde in het kader van de Wet geluidhinder.

de rotonde bij de Bakkerstraat/Wolbergstraat (rotonde 2).

Dit beroep dient bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Geluidsprocedures zijn vaak zo specialistisch en technisch, dat de

Rotonde de Vest/Zuidelijke randweg

rechters bij de Raad van State zich laten adviseren door de StAB (Stichting

Eén beroep tegen het vrijstellingsbesluit voor rotonde 1 is niet-

Advisering Bestuursrechtspraak). Dit is een onpartijdige deskundige,

ontvankelijk verklaard. Dit beroep was namelijk te laat ingediend. De

die adviseert over geschillen op het gebied van het omgevingsrecht.

overige beroepen zijn ongegrond verklaard. De rechter vindt dat de

Ter voorbereiding op haar advies, sprak de StAB eind 2010 met de

gemeente geen procedurefouten heeft gemaakt en het besluit goed

belanghebbenden die beroep instelden. Ook sprak de stichting met

heeft gemotiveerd.

vertegenwoordigers van de gemeente. In maart 2011 bracht de StAB
haar advies uit. Alle belanghebbenden en de gemeente gaven hierop

Rotonde Bakkerstraat/Wolbergstraat

een reactie. De Raad van State neemt het advies van de StAB in de

Ook een aantal beroepen tegen het vrijstellingsbesluit voor rotonde

beoordeling van de zaak mee. De datum voor de rechtszitting was op het

2 is niet-ontvankelijk verklaard. Dit heeft te maken met het feit dat

moment van schrijven van deze nieuwsbrief nog niet bekend.

Aanpassingen na
informatiebijeenkomsten
In juni 2010 waren er inloopavonden voor belanghebbenden. Het leverde tal van goede suggesties
en aanpassingen op. Alle vragen werden bekeken en beantwoord in het najaar van 2010. De kleinere
aanpassingen, zoals de juiste locatie van inritten,
parkeervakken en trottoiraanpassingen, werden direct in het
A2 richting

‘s-Hertogenbosch
Eindhoven
bestek verwerkt. De meer complexe vragen en
ingrijpende voorstellen zijn daarna nog eens kritisch
bezien.
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Bij de oorspronkelijke planopzet is gekozen voor het achterwege laten

Ingenieursbureau DHV. Dit bureau concludeerde dat de gemaakte

van onnodige aanhakingen op de Europalaan. Denk aan de kruising

ontwerpkeuze meer dan verantwoord is. De vele voordelen wegen zeker

met de Bosstraat en de ventweg bij autobedrijf Driessen. Deze vervallen

op tegen de nadelen zoals de soms noodzakelijke omrijdbewegingen.

in de toekomst om de verkeersveiligheid te vergroten. Bovendien is

Daarom wordt het ontwerp op die punten niet aangepast.
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het beter voor de doorstroming van het verkeer. Dat zal soepeler lopen
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en door minder remmen en optrekken is er minder geluidsoverlast.

Fietsstrook bij Frans van Bestpark
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eniging van de appartementen aan het Frans van Bestpark wil de ligging

of gebruik te maken van een andere toegang naar de parallelwegen.

voor het fietspad dichter bij de rijbaan van de Europalaan zelf te leggen.

Daarom hebben we de keuzes nogmaals laten onderzoeken door
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N69 per februari/maart 2011 vastgesteld zou
worden. Deze besluitvorming heeft vertraging
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Een duurzame reconstructie
De gemeente Valkenswaard wil de reconstructie van

goede afstelling van de verkeerslichtinstallatie bij de kruising met de
Geenhovensedreef, voorrang kan krijgen op het overige verkeer. Dit zal

de Europalaan duurzaam uitvoeren. Er is daarbij veel

de tijd van de busritten vanaf het noorden behoorlijk verkorten.

aandacht voor het gebruik van de fiets, het openbaar

Materiaal en energie
Er gebeurt nog meer op het gebied van duurzaamheid. Er komt

vervoer en voor materiaal- en energiegebruik.

stil asfalt op de Europalaan, maar de oude asfaltverharding en de
daaronder aanwezige grondslag, worden grotendeels gehandhaafd.
Hierdoor is er minder nieuw materiaal nodig. Ook geeft het hand

De reconstructie van de Europalaan betekent ook een investering van

haven van de bestaande asfaltverharding een extra besparing ten

de gemeente Valkenswaard in voorzieningen voor het fietsverkeer

opzichte van complete reconstructie en zijn de werkzaamheden

en het openbaar vervoer. De veiligheid en doorstroming van het

hierdoor sneller uitgevoerd. Dat beperkt in de uitvoeringsperiode de

fietsverkeer worden overal verbeterd. Zo worden er vrijliggende of

overlast voor omwonenden en weggebruikers. Tot slot wordt het

gecombineerde fietspaden aangelegd of op elkaar aangesloten.

energieverbruik van openbare verlichting en verkeerslichten aan de

Oversteken worden verkeersveilig gemaakt met verkeerslichten en

Europalaan bewust laag gehouden door toepassing van energiearme

duidelijke voorrangssituaties. De bushaltes aan de Europalaan worden

verlichtingsarmaturen.

toegankelijk gemaakt voor ouderen, mensen met een lichamelijke
beperking en ouders met kinderwagens. Op dit moment wordt bezien

Door al deze maatregelen wordt de reconstructie van de Europalaan

of het busvervoer vanuit Eindhoven, met een slimme opstelling én een

een duurzame impuls voor geheel Valkenswaard.

Pilot Luchtkwaliteit
Valkenswaard heeft een probleem als het gaat om de luchtkwaliteit.
De kritische concentratie stikstofdioxide is namelijk te hoog in het
centrum van Valkenswaard. Voor 31 december 2014 moet dit zijn
opgelost. Op de Europalaan is en blijft de concentratie stikstofdioxide,
ondanks de verkeerstoename, ruim binnen de norm. De omleiding via
Voor meer informatie
Projectsecretariaat Europalaan. Telefoon 040 – 208 36 12
Bezoekadres: De Hofnar 15, 5554 DA Valkenswaard
Postadres: Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard
E-mail: europalaan@valkenswaard.nl
www.valkenswaard.nl > lopende projecten > Europalaan

Zuidelijke Randweg/Europalaan zorgt vervolgens dat de luchtkwaliteit
in het centrum ruim binnen de normen komt te vallen. Ook daarom
is de aanleg van de Europalaan dus noodzakelijk. Het gaat niet
alleen om het autoluw maken van het centrum. Bovendien wordt de
doorstroming in de bebouwde kom bevorderd door het beter afstellen
van de verkeerslichtinstallaties. Dus minder geluidoverlast, minder
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remmen en optrekken, minder stikstofdioxide in de kern.

Oplage: 1.000 stuks. Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder
circa 650 omwonenden van de Europalaan en diverse
belangenorganisaties.

fijnstof.

De concentratie fijnstof ligt nu ver onder de norm en dat zal ook
zo blijven na de reconstructie. Toch komt rond de Europalaan extra
beplanting die fijnstof kan opvangen. Dit zal zorgen voor nog minder

