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Er is nog geen meerderheid voor de Westparallel. Veel
Provinciale Statenleden hebben
nog geen besluit genomen over de
beoogde oplossing voor de verkeersproblematiek op de N69 tussen Eindhoven en de Belgische
grens bij Lommel. Dat blijkt uit
een inventarisatie van de standpunten van de SS statenleden.
Eind juni beslissen zij of de weg er
komt of niet. Dan wordt de structuurvisie en het gebiedsakkoord
besproken.
Tegenstanders probeerden de afgelopen weken met thema bijeenkomsten de politiek te overtuigen
om van de Westparallel af te zien.
Zowel omwonenden uit onder
meer Dommelen en R~ethoven en
boeren in het gebied waar de weg
is beoogd, klommen op de barricaden. Tot nu toe zijn alleen het
CDA en de eenmansfracties

EINDHOVEN -

OPLOSSING N69
so-Plus en de Onafhankelijke Statenfractie Noord-Brabant uitgesproken voorstander van de weg
die op' de N69 ten zuiden van Valkenswaard zal aansluiten en vervolgens 1angs Dommelen en Riethoven naar de A67 bij Veldhoven
gaat. Het CDA heeft tien statenleden in Provinciale Staten. Hoewel
de PVV (zeven zetels) nog geen
'ja' wil zeggen, gaat de partij onder
enkele voorwaarden toch akkoord.
Alleen GroenLinks (drie zetels) en
de Partij voor de Dieren (een zetel) zijn op dit moment mordicus
tegen het gebiedsakkoord.
De fracties van de VVD, SP, PvdA,
PVV en D66 hebben nog geen beslissinggenomen, laten de verschil-

lende statenleden weten. In totaal
zijn die partijen goed voor een ruime meerderheid: 39 zetels.
De partijen in Provinciale Staten
willen dat eerst alle gemeenteraden zich uitspreken over het concept-gebiedsakkoord dat in maart
werd gepresenteerd. Hoewel formeel.nog een besluit moet worden genomen, lieten zowel het college als de Veldhovense politieke
partijen unaniem weten niet in te
stemmen met de nieuwe weg.
Donderdagavond stemde de gemeente Bergeijk als eerste gemeente wel voor.
VerschillenM ingewijden verwachten dat naast de statenleden van
het CDA, so-Plus en de PVV ook
de VVD akkoord zal gaan. Dat zou
betekenen dat een knappemeerderheid van 29 statenlêden voor de
aanleg van de Westparallel is.
Provinciale Staten nemen op 22
juni een besluit over het gebiedsakkoord.
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