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Plaatsing uan ingezondm bieuen boefi niet te betehenen dat deze
hrant de
daarin weergegeuen mening deelt. De redactie houdt zich het recht uoor

ont bijdragen in re klrïen of zonder opgaue uan reden niet

te

plaatsen.
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lïffiffi"ï wel, maar waar? (deel 7)
mr55te van

gedoemd te Er heerst een bedrieglijke rust rondom de Westparallel.
Er is
enkele maanden veftraging ontstaan in het proces. De pro_
rdt uitgelegd vincie had het toch allemaal een beetie te krap geptand.
ten eerste in Hoever zijn we nu? ln de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
een meisje zijn vier tracés voorgesteld. lJiteraard liggen ze alle vier bin_

(Crace nen het zoekgebied. De meest oostetiike grens
van dat zoek_
het C:?i9q
op de Keersopperdreef. De meest westetiike grens
, 'Black Swan' ligt 900ligt
meter naar het westen. Dat is verder van Dommelen
hoe in som- en van de unieke natuur van de Keersop vandaan.
(subculturen, Eind september wil de stuurgroep
een voorkeursalternatief
niet zichtbaar presenteren. Laat nou de ZLTO, dat zijn de boeren, de
CDAzelfs geradicali- w.ethouder van Bergeiik en CDA-gedeputeerde Van
Heugten

Thin).

ln

'Denk dan bij- allemaal voor de variant op de Keersopperdreef
ziin. Dat is
het professio- de variant die zo DICHT mogetiik langs Dommelen komt
te

symptomen liggen. En dus voor maximale overlast (fiinstof, getuid,
licht)
vaak on- zal zorgen vpor Dommelen. Ook het naluurgebied rondom
en cata- de Keersop zal maximaal aangetast worden.
blgen kunnen

íe

analyse van De rust die heerst is bedriegtiik: eind septembei met een
lect, de pro-ana voorkeur komen betekent binnenkort het besluit nemen. Het
blijken aanhan- is daarom van het grootste belang dat de vertegenwoordi_
lnervosa niet als gers van Valkenswaard de komende tijd de betangen van de
j zien, maar als inwoners van Dommelen erg goed verdedigen.
Wethouder
ijl. 'Levensge- Wijnen (CDA) zit al sinds het begin van het proces in het be_
r Margreth.
stuurliik overleg. Hii beslist mee in de Stuurgroep. Wethou_
n jongs af aan is der Bax (H&C) zit in de werkgroep
Nieuwe Verbinding, die
i,rteresseerd in advies uitbrengt over waar de nieuwe weg komt te tiggín.
a normativiteit Onze gemeenteraad heeft unaniem geroepen dat de weg
van gedragsre- verdiept en zo ver mogetiik van Dommelen zou
moeten ko_
heersende klas- men. Provinciale Staten hebben in een-motie laten
vastleg_
r mens is in we- gen dat de weg wat hen betreft minimaal
500 meteruun à"
ar mag het niet Keersop vandaan moet bliiven. Bent u ook van
mening dat
en komen mijns Valkenswaard alles op alles moet zetten om de
nieuwi weg
it het niet jezelf zo ver mogelijk van Dommelen vandaan te kriigen? fn dit

n zijn. Dit on- hij verdiept moet worden aangelegd?

Stuur onsàan NIJ een

zowel geeste- mai I : op I ossi ngn69@gmai L co m
oelijke aandoe- Dan kunnen wii een krachtig signaal doorsturen
naar onze
zaken. ln extre- wethouders. Dat zal voor hen een steun in de
rug zijn. En
zoals bij ano- het houdt ze bij de les. Dus: klaar met lezen, nu
meteen
kan het zelfs gaan mailen, want anders vergeet u het! Overigens bliiven
leiden. Je vat- wii van mening dat de Westparallel niet de besie
optoising
It namelijk be- is voor de leefbaarheid in Valkenswaard. En zeker niet als híj
eerdere invloe- dicht langs Dommelen en de-Keersop komtte liggen.
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