
Eindhovens Dagblad zaterdag 14 april 2012.

281 -
VALKENSWAARD Gemeente heeft regie in handen

".J'Wij besluiten
~ver aansluiting'
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niet op alle plekken verdiept wor
den aangelegd,zegt een extern pro
jectleider van de gemeente. "Dicht
bij het Keersopdal is dat moeilijk
misschien wel nagenoeg onmoge- w
lijk." Wijnen benadrukte dat nog ja
niet helder is waar de Westparallel bi
komt te liggen. "Het definitieve tra- ,,'
cé wordt gezocht in een gebied n
van 800 à 900 meter. En elke par- j~
tij in het proces heeft zijn eigen re- tj
denen om de weg iets meer naar g'
links of naar rechts te leggen. Val- lf
kenswaard zegt wellicht 'leg de t'
weg zo veel mogelijk naar het wes- fi

ten. Riethoven zal zeggen leg hem -- I
maar dichter tegen Dommelen z
aan'," c
Dat niet blijkt dat- Wijnen zich
sterk heeft gemaakt voor de belan
gen van Valkenswaard, zoals Theo
Geldens ( H&G) hem voor de voe
ten wierp, ontkrachtte de wethou
der, "Alles wat wij hebben inge
bracht, is meegenomen. Het is niet
gepast nu extra eisen neer te leg
gen" Wijnen benadrukte dat Val
kenswaard in het proces Westpa
rallel wel degelijk invloed heeft
maar dat er meer partijen zijn.

langs. Aanleiding voor de aanpas
sing van de concept-structuurvisie
zijn de zienswijzen van dertien
mensen. Zij vinden dat uit de hui
dige tekeningen blijkt dat niet alle
opties voor de mogelijke plek voor
de aansluiting met Dommelen
zijn open gelaten. De wijziging in
de Structuurvisie is de enige aan
passing die voortkomt uit de 197
zienswijzen die eerder zijn inge
diend op de plannen voor de
Westparallel.
Maximaal zes kilometer van de
Westparallel ter hoogte van Dom
melen wordt verdiept aangelegd.
Volgens wethouder Wijnen heeft
de provincie dat eerder al toege
zegd. Nadat- diverse partijen Wij
nen het mes op de keel zetten, zeg
de de wethouder de raad donder
dagavond toe dat hij die 'verdiepte
ligging als eis laat opnemen in het
Gebiedsakkoord. De verdiepte lig
ging is voor de politiek een speer
punt omdat deze de overlast van
de Westparallel (tussen de N397
en de A67) voor inwoners van
Dommelen zo veel mogelijk moet
wegnemen. Dè weg kan overigens
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• Wethouder: Aansluiting van
Dqmmelen op Westparallel is
besluit van Valkenswaard.

• Of er en waar een aansluiting
komt, is nog onduidelijk.

• Nieuwe weg wordt ter hoogte
van Dommelen verdiept aange
legd, garandeert wethouder.

VALKENSWAARD - Alsde Westparal
lel er komt, bepaalt de gemeente ,
Valkenswaard óf er en zo ja waar
een àansluiting met Dommelen
komt. Die toezegging deed wet
houder Wijnen (Verkeer) van Val
kenswaard donderdagavond tij
dens de commissievergadering aan
de gemeenteraad. Om zo veel mo
gelijk opties voor de plek waar de
aansluiting kán komen open te
houden, gaat de provincie de
Structuurvisie aanpassen, Het
zoekgebied waar de aansluiting
kan komen, wordt ve];ruimd, zo
besloten Gedeputeerde Staten on-


