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Betreft'. Zienswijze op ontwerpplan "Lage Heide wonen"
Geachte gemeenteraad,
Hiermede willen we duidelijk maken dat we bezwaren hebben tegen het hierboven genoemde
ontwerpplan. Bij dit ontwerpplan wordt de ontsluiting van de nieuw te bouwen wijk voorzien
via de nog aan te leggen Lage Heideweg. Het is niet zeker dat de Lage heide weg er zal
komen. De gemeente Bergeijk heeft de aanleg van de Lage Heideweg afhankelijk gemaakt
van de aanleg van de gehele Westparallel. Wanneer de Westparallel er niet komt dan komt de
Lage Heideweg er ook niet en daardoor ontbreekt dan een behoorlijke ontsluiting van de
nieuw te bouwen wijk.
Het nu aanleggen van deze wijk betekent dat de gemeente zich in een positie laat wringen
waarin de Lage Heideweg toch aangelegd moet gaan worden. En dit betekent, gezien de
opstelling van Bergeijk een keuze voor de Westparallel.
Inmiddels wordt langzaam duidelijk dat de Westparallel niet langer het enige alternatiefis
voor de N69-problematiek. Het wordt steeds meer partijen duidelijk dat de Westparallel niet
de gewenste oplossingen zal bieden De gemeente zou daarom moeten wachten met een
besluit te nemen op dit ontwerpplan tot dat duidelijk is wat de oplossing wordt voor de N69problematiek.
Ook wordt, door deze wijk aan te leggen, een mogelijk alternatief voor de Lage heide weg als
onderdeel van de Oost-Westverbinding N397-N396 gedwarsboomd. Deze
verbindingsmogelijkheid is terug te vinden in een bestemmingsplan van 1962. Het is een
verbinding tussen de Dommelsedijk en de rotonde op de Luikerweg'en Zuidelijke Randweg.
Hoogachtend,
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