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Inspraak met betrekking keuze Westparallel
H. Oostelbos
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Geacht college van Gedeputeerde Staten,
In de ontwerp-structuurvisie wordt duidelijk de problematiek in de regio en met name
van onze gemeente geschetst. De N69 loopt dwars door de kernen Aalst / Waalre en
Valkenswaard. Als gevolg daarvan kent de grensregio een groot leefbaarheids- en
bereikbaarheidsprobleem. Op lokaal en zeker ook op regionaal niveau is er sprake van
congestie, sluipverkeer, geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit en verkeersonveiligheid.
Het stemt ons zeer hoopvol dat de provincie als eigenaar en beheerder van de N69 het
proces in gang heeft gezet om een oplossing te vinden voor de leefbaarheids- en
bereikbaarheidsproblematiek. Inmiddels heeft de meerderheid van de deelnemende
partijen zich uitgesproken voor de Westparallel als voorkeursalternatief voor de
oplossing van een complex probleem.
Wij zijn er van overtuigd, zeker in het licht van de resultaten van de plan-MER dat de
Westparallel de huidige leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblemen zal oplossen.
Daarom kunnen wij instemmen met de voorliggende structuurvisie waar deze
voorkeursvariant verder in is uitgewerkt.
Met betrekking tot de aanleg van de nieuwe N69 willen wij aandacht voor de
aansluitingen van de nieuwe infrastructuur op de bestaande wegenstructuur. Hierbij
dient aandacht te zijn voor een zo goed mogelijke spreiding en doorstroming van het
verkeer. Tevens vragen wij uw aandacht voor de afwikkeling van het vrachtverkeer, niet
zijnde bestemmingsverkeer, om de kernen heen.
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In de plankaart van de structuurvisie staat aangegeven dat Dommelen een aansluiting zal
krijgen op de Westparallel. Wij vertrouwen er op dat u in de nadere uitwerking van de
Westparallel, de aandachtspunten welke aangedragen worden door onze bewoners in
Dommelen zorgvuldig betrekt.
Er dient zoveel mogelijk rekening gehouden te worden met de zienswijzen zoals die
aangedragen worden door de inwoners van Dommelen. Alleen zo kan een duurzame
inpassing gerealiseerd worden.
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