
Westparallel:
verdiept, want dat kan gewoon!
Eind iuni hebben we ge- tief was West-Midden, dat riant, dan komt de weg op de
vraagd te reageren als u ook veel meer gebruik maaktvan hoge zandgrond te liggen-in
van mening bent dat de bestaande wegen, minder het bos. Verdiept aanleggen
Westparallel niet op de natuur aantast en volgens en mooi wegwerken in het
Keersopperdreef hoort. Er is berekeningen een betere op- landschap is daar geen pro-
massaal gereageerd. Dat is lossing zou bieden. De be- bleem. Dan heeft Riethoven
een behoorlijke steun in de doeling was dat het besluit geen last en Dommelen ook
rug voor onze wethouders unaniem zou ziin, maar een niet. Het kost minder boe-
tijdens het overleg. leder aantal natuurorganisaties en renland, en de boeren.kun-
maittje is nog steeds welkom. Veldhoven lagen dwars. nen gecompenseerd worden.'
Op 31 augustus houden we De Brabantse Milieu Federa- Een door de gemeente Berg-
een gezellige manifestatie op tie (BMF) was geen voorstan- eijk geschapen tweespalt tus'
het Doe-week terrein in der van de Westparallel: zii sen Dommelen en Riethoven
Dommelen. Er is muziek, ver- wilde eerst de complexe is 'dan ook nergens goed
maak en veel informatie over grondwatersystemen onder- voor. Wii vragen ons af
de natuur in het Keersopdal. zocht hebben. Daarnaast was waarom het ED ineens de
Eerder planden we 23 augus- zii van mening dat, uit het verdiepte ligging bii Domme-
tus, maar dan gaan we naar oogpuntvan leefbaarheid, de len als probleem ziet, terwiil
de kermis. Er is vorige week weg langs Dommelen niet in het rappotÍ daarover niets
in het ED veel gepubliceerd fraai scoort. Een deskundig te lezen is. Overigens bliiven
over de giondwaterstromen bureau (Deltares) heeft daar- wij van mening dat de West-
in het zoekgebied van de om, in opdracht van de pro- parallel niet de beste oplos-
Westparallel.. En dat daar- vincie, de grondwatersituatie sing is voor de leefbaarheid
door de verdiepte ligging niet onderzocht. Hun rapport is in Valkenswaard. En zeker
door zou kunnen gaan. duideliik: alleen in het noor- niet als hii dicht langs Dom-

deliik deel van het zoekge- melen en de Keersop komtte
ln 2011 koos het Bestuurlíjk bied zal de N69 een breuklijn liggen.
Overleg de Westparallel uit passeren. En zelfs daar is ver-
de twee overgebleven alter- diept aanleggen mogeliik Annette van den Hout, 5u-
natieven om de N69-proble- volgens de deskundigen. sanne Peeters, Annemarie
matiek op te lossen. lJ weet De situatie ter hoogte van Gerils en Ton Zwerts, na-
wel: de oplossingvan 45 jaar Dommelen is niet zo uniek. mens Oplossíng N69 Bewo-
geleden. Alsof er niets veran- Zeker wanneer daar gekozen nersoverleg Dommelen
derd is! Het andere alterna- wordtvoor de westelijke,va- www.oplossing-n59.n1.


