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mentèn indienen tijdens de raads- _ den
vergadering. Dat bleek gisteravond con!
tijdens de bespreking van het voor- ken
stel 'instemming met het Gebied-· vert
sakkoord N69' door de commissie. mu;
Het is onzeker of de raad zoals ge- rig I
pland 25 april een besluit neemt ik e
over het veelbesproken dossier. In In 1

de vergadering pleitten H&G en sch
PvdA er voor het raadsbesluit hier- viol
over uit te stellen tot mei. Volgens ken
de twee coalitiepartijen is het van- voe
wege het belang van het onder- . var
werp en vanwege de hoeveelheid
aan informatie die zij nog willen'

. bestuderen beter het raadsbesluit C
uit te stellen. Volgens Van der "
Burgt is Valkenswaard voor wat be
treft dit dossier al veel te lang het
braafste jongetje uit de klas. "An
dere gemeenten slaan ook piketpa
len. Het wordt nu tijd dat wij als
raad duidelijke piketpalen slaan."
Waarom het college naast de West
parallel niet ook de variant
West-Midden wil openhouden, is
volgens Van der Burgt nog steeds
niet duidelijk. Ook fractievoorzit
ter Peter van Steensel (Valkens-

• " waard Lokaal) vroeg wethouder d
•'~r~nm"O" (\fprIlPP.r) teven!e

door Judith de Roy
e-mail: j.deroy@ed.nl

VALKENSWAARD - Een meerder

heid van de gemeenteraad van Val
kenswaard wil alleen groen licht
geven voor de aanleg van de West
parallel als de voorwaarden voor
aanleg worden verscherpt. De
voorwaarden die Valkenswaard nu
in het Gebiedsakkoord N69 stelt
zijn volgens diverse partijen name
lijk 'boterzacht'. Coalitiepartij
H&G wil dat in het gebiedsak
koord onder meer keihard wordt
opgenomen dat de weg ter hoogte
van Dommelen (deels) verdiept
wordt aangelegd. De PvdA-fractie
(coalitie) wil onder meer meer dui
delijkheid over de financiering van
de zogenaamde nulplusmaatrege
len die het sluipverkeer moeten te
rugdringen. Daarnaast wil de par
tij meer helderheid over de aanslui
ting van de Westparallel op Dom
melen. Fractievoorzitter Peter van

der Burgt gaat hierover amende-

• Raadsmeerderheid wil voor

waarden voor aanleg West-pa
rallel hard opgenomen zien in
gebiedsakkoord.

• H&G eist opname verdiepte
ligging Westparallel.

• Raadsbesluit wordt mogelijk
uitgesteld tot mei.
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-
lezing over
Anton Coolen

WAALRE - Stichting Waalres
Erfgoed houdt op dinsdag 17 april
vanaf 20.00 uur een lezing over
schrijver Anton Coolen in het
Klooster. Kenner Cees Slegers - au
teur van een biografie over de
schrijver - vertelt hoe Anton
Coolen omging met de grote om
wentelingen in zijn leven .
Ook de inhoud van zijn romanS
komt uitgebreid aan bod. Entree is
3,50 euro, voor donateurs gratis.'

ter peter van ;)lttU"<:l \ v'u,,~uu
waard Lokaal) vroeg wethouder
Mart Wijnen (Verkeer) tevergeefs
hoe groot het draagvlak voor de va
riant West-Midden was.
Op het verwijt dat de voorwaar
den 'boterzacht' zijn, zei wethou
der Mart Wijnen (Verkeer) dat de
ze nu niet harder gesteld kunnen
worden omdat nog niet exact dui
delijk is waar de Westparallel pre
cies komt te liggen. Na aandringen
van H&G zegde hij toe dat hij in
overleg met de provincie gaat bekij
ken of de verdiepte ligging van de
nieuwe weg kan worden opgeno-

.men in het gebiedsakkoord. Wij
nen benadrukte daarbij dat de pro
vincie altijd al is uitgegaan van
zo'n verdiepte ligging.
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