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Samenvatting
In juni 2012 is het Gebiedsakkoord N69 ondertekend door bijna alle betroldcen partijen. Daarmee is
het proces naar een oplossing voor de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen in relatie tot de
N69 in de uitwerking- en uitvoeringsfase gekomen. Om dit proces binnen Valkenswaard in goede
banen te leiden en voortdurend een optimaal overzicht te kunnen behouden zijn de projecten in een
programma ondergebracht.
De gemeente heeft zich bij de inrichting van het vervolgproces op regionaal niveau sterk gemaald:
voor een actieve, prominente rol voor Valkenswaard, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Dit heeft er in
geresulteerd dat de gemeente inmiddels rechtstreeks vertegenwoordigd is in alle provinciale gremia bestuurlijk én ambtelijk - in het uitwerkingsproces: Valkenswaard levert de voorzitter voor één van
de bestuurlijke werkgroepen en heeft daarmee ook zitting in de regionale stuurgroep. Ambtelijk is
Valkenswaard direct vertegenwoordigd in het coördinatieoverleg bij de provincie, waar de voortgang
van alle parallelle trajecten wordt bewaakt. Procedurele en inhoudelijke voorstellen vanuit de provincie komen zodoende vroegtijdig onder ogen en kunnen waar nodig door de gemeente worden becommentarieerd of bijgestuurd.
In het voorliggende Programmaplan is achtereenvolgens omschreven:

Organisatorische opzet
Zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau is een projectorganisatie opgezet. De algemene regie
en coördinatie van het uitwerkingstraject - en daarmee de leiding - ligt bij de provincie. Voor de
omvangrijke opgave voor Valkenswaard is een programmaorganisatie ingericht, waarin de verschillende gerelateerde projecten een plaats hebben, de coördinatie binnen de gemeente én met de regio is
geregeld en het besluitvormings- en communicatietraject is ondergebracgt. Tevens zijn de taken,
rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokkenen omschreven, zodat processen
helder verlopen. Vanwege het grote belang van het programma is voorzien in een besluitvormende
Regiegroep, waarin het gehele college van burgemeester en wethouders vertegenwoordigd zijn. Dit
onderstreept nog eens de gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het voorspoedig behalen van de in het Gebiedsakkoord gestelde doelen. De ambtelijke leiding van het Programmabureau
wordt ingevuld door B. Verlijsdonk.
Voor een totaaloverzicht van het provinciale en gemeentelijke proces en de onderlinge samenhang:
zie het organogram op bladzijde 14.
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