Na veertig jaar van weinig succesvol overleg over een oplossing voor de drukke N6g, wordt over twee maanden een besluit genomen over een nieuwe, weg: de Westparallel.
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Westparàllel:
erop· of eronder
• Standpunt gemeenten voor
veel staten leden cruciaal.
• Enkele gemeenteraden zijn
vooralsnog zeer kritisch over
concept-ge biedsa kkoord.
• Staten leden: zorgvuldig besluit
maar beslissing moet niet nog
jaren op zich laten wachten.
door Judith de Roy (j.deroy@ed.nl)
en Bart-Jan van Rooi; (b.vrooi;@ed.nl)
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EINDHOVEN - Na ruim veertig jaar
discussie, files en verkeersproblemen is bin~enkort duidelijk of er
een oplossing komt voor de overvolle N69 dwars door de kernen
van Valkenswaard en Waalre. Provinciale Staten besluiten op 22
juni of de Westparallel, de weg die
Valkenswaard en de A67 bij Veldhoven 'verbindt en die de N69
moet ontlasten, wordt aangelegd.
Maar eerst zijn de betrokken gemeenteraden aan zet. Zij spreke
zich binnen enkele weken uit over
het concept-gebiedsakkoord.De raden stellen zich vooralsnog kritisch op. De gem~ente Eersel besloot vorige week dat het raads. voorstel nog niet rijp is voor besluitvorming. Ook een raadsmeerderheid in Valkenswaard denkt er
zo over en dreigt het onderwerp
van de agenda van woensdag 25
april te halen. De raad moet dan
op donderdág 31 mei een besluit
nemen. Een meerderheid in Valkenswaard kwam vorige week met
harde voorwaarden en Veldhoven
liet eerder al weten tegen een akkoord te zijn. Bergeijkstemde donderdagavond wel als eerste ge-'
meente in.
De besluiten van de gemeenteraden zijn belangrijk omdat diverse
partijen in Provinciale Staten hun
besluit daar (sterk) van laten athaniT

Gros zienswijzen
terzijde gelegd
Op
het
milieurapport
(plan-MER) en de structuurvisie kwamen vorig jaar zo'n
tweehonderd reacties binnen,
waarvan de helft afkomstig is
van inwoners uit. Dommelen
en Riethoven. De provincie had
maanden nodig om antwoorden te formuleren. Dertien
zienswijzen over dezelfde onderwerpen hadden tot gevolg
dat de provincie een aanpassing doorvoerde: het zoekgebied voor een mogelijkeaansluiting van Dommelen op de Westparallel is verruimd.
gen, zo bleek tijdens een inventarisatie door deze \,..,~- - -'--~ ~
lobbyd om parri:er:. Leoyerruigen
van het belang van de weg. Volgens voorstanders is er geen tijd te
verliezen. De Westparallel is het
goedkoopst vergelekenmet alternatieven en de weg lost het gros van
de verkeersproblemen op. Bovendien vinden zij dat er zo snel mogelijk een oplossing moet komen.
Over dat laatste punt zijn de meeste statenleden het overigens wel
eens: nog eens jarenlang soebatten
over een tracé is geen oplossing.
Toch zijn er net zoals verschillende boeren en omwonenden van
het Keersopdal ook felletegenstanders binnen Provinciale Staten.
"De natuur gaat eraan en daar verandert de gebiedsimpuis niets aan.
De Westparallel is ook dramatisch
voor inwoners van Dommelen",
vindt statenlid Marco van der Wel
van ·de Partij voor de Dieren. Net

als Groenlinks ziet hij meer in het
investeren in openbaar vervoer tussen Valkenswaard en Eindhoven
dan in het aanleggen van een nieuwe weg. Volgens het statenlid lost
de Westparallel de problemen niet
op. "Inwoners van Valkenswaa'rd
die naar Eindhoven rijden, zullen
over de N69 blijven gaan", aldus
het statenlid.
Ook een brief namens minister
Melanie Schultz Van Haegen kan
nog de nodige reuring veroorzaken bij de beslissers. In de brief
die een maand geleden is gestuurd, staat dat de minister akkoord gaat roet aansluiting van de
Westparallel op de A67. Maar zij
. constateert verder dat de aanslui:.ting voor extra verkeer zal zorgen.
Een verbreding van de A6- russen
Veldhoven-\Vest en knooppunt
De Hogr is volgens haar nodig. De
kosten - naar schatting tie
milioe
.
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De fracties van VVD,
Groenlinks, CDA en SP laten weten dat in hun partij de afspraak is
gemaakt dat de Statenleden zich
scharen achter het fractiestandpunt. Er wordt dus niet verdeeld
gestemd over de Westparallel.
EINDHOVEN -

Willemieke Arts, woordvoerder SP,
met acht zetels vertegenwoordigd in
Provinciale Staten (PS):

"Voordat wij een besluit nemeH,
willen we eerst de reacties afwachten. Wat ons betreft is het om'erstandig geweest·om niet twee '!arianten uit te werken. Wij zï
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De Westparallel

zal grofweg de Keersopperdreef

bij Dommelen

gaan volgen. Gekeken

wordt nog waar Dommelen

naar verwachting

zal aansluiten.
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der zal het wel gaan knellen'
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Woordvoerder
Theo Bouwman,
Groen Links, met 3 zetels in PS:

Willemieke
van de SP.

Arts

Theo Bouwman
van Groen Links.

niet overtuigd van de Westparallel."

biedt de beste oplossing voor de
meeste verkeersknelpunten en de
"Ik ben mordicus tegen de Westpa- nadelige gevolgen ervan vallen
rallel.Je gaat pas nieuwe infrastruc- mee. De aantasting van de natuur
tuur aanleggen als het echt niet an- wordt gecompenseerd. Hoewel het
ders kan. En dan nog zeker niet her en der zal gaan knellen, is er
door het kwetsbare Keersopdal. een breed draagvlak voor de WestEerst moeten de nulplusmaatrege- parallel."
len "worden genomen; daarna mag
er in het uiterste geval pas nieuwe ]eannette Zwijnenburg, VVD, met 12
infrastructuur komen."
zetels vertegenwoordigd in ps:
"Wij zijn nog niet aan zet. Het is CDA'er Noud
Jeanriette ZwijWoordvoerder Noud van Vught,
de beurt aan de gemeenteraden. van Vught.
nenburg (VVD).
CDA, met tien zetels in PS:
Zij moeten in alle rust hun stand
"Wij gaan stemmen voor aanleg punt bepalen en ik wil geen druk len ons standpunt als de raden
van de Westparallel. Die variant op de raden uitoefenen. Wij bepa een besluit hebben gel)Omen."
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