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Valkenswaard Lokaal, H&:G en
de lokale PvdA-fractie in Valkens

waard wijzen Provinciale Staten
in een brief op eerder gedane
toezeggingen aangaande de
Westparallel. Onder meer de
verdiepte ligging bij Dommelen
is voor hen cruciaal.

door Judith de Roy

e-mail: j.deroy@ed.nl

VALKENSWAARD - De provincie
moet er voor zorgen dat de West
parallel tussen Dommelen en Riet
hoven - zoals eerder is afgespro
ken - verdiept wordt aangelegd.
Ook moet 'Den Bosch' er op toe
zien dat de financiering van de La
ge Heideweg, onderdeel van de
Westparallel, rondkomt. Hieraan
hoeven de gemeenten, zoals gede
puteerde Van Heugten heeft toege
zegd, namelijk niet mee te betalen.
Dat 'schrijven Valkenswaard Lo
kaal, H&G en de lokale PvdA-frac-

. tie in Valkenswaard in een brief
aan de leden van de provinciale
Staten van Noord-Brabant.
Aanleiding is het op handen zijn
de besluit van de Valkenswaardse
gemeenteraad over het gebiedsak
koord N69 dat gaat over de aanleg
van de Westparallel, de nieuw aan
te leggen weg die Valkenswaard
verbindt met de A67 bij Veldho
ven. De drie partijen vragen Pro
vinciale Staten met klem om enke
le zaken in het akkoord aan te pas
sen, omdat zij dat in tegenstelling
tot Provinciale Staten niet kunnen.
De drie lokale partijen willen ook
graag in de afspraken terugzien dat
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de provincie het aan de gemeente zeer
Valkenswaard overlaat om te bepa- - ee"
len waar de Westparallel gaat aan- had
sluiten op Dommelen. Dat mag
wat de drie partijen betreft ook op
een plek buiten het zoekgebied Bï
zijn. Verder benadrukken de brief- U

schrijversdat aanvullende verkeers- de.
maatregelen genomen moeten val
worden. Daarnaast mag het vol-
gens de partijen zeker niet zo zijn
dat een verkeersmaatregel in de
ene gemeente of op de ene plek, gin
leidt tot overlast elders. Het fiets- be,
pad over de oude spoorbaan moet jes,
er zeker niet komen, maken de par- Pri
tijen nog eens duidelijk. Dat is vol- hel
gens hen volstrekt overbodig. de
Fractievoorzitters Peter van Steen- zet
sel (Valkenswaard Lokaal) en Theo pa
Geldens zeggen in een reactie dat M;
het in de brief niet gaat om eisen. re,
Van Steensel: "Wij willen extra ni,
aandacht voor deze punten, maar va
wij stemmen voor." Ook H&G ee
gaat voor aanleg van de Westparal- in
lel stemmen. Geldens: "Als de pro- m
vincie deze punten niet verankert 0
in de afspraken, zijn wij straks ja
weer aan zet in de werkgroepen." hl
Fractievoorzitter Van der Burgt nl
(PvdA) zegt dat zijn partij 'zich be- h
raadt' als de provincie nu geen har- rE
de toezeggingen doet. VI

De gemeenteraad besluit 31 mei. h
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