Plaatsing uan ingezondm briaten boeft niet te betekenm dat deze krant de

daarin weergegeuen mening deelt. De redactie boudt zich bet recbt uoor
om bijdragen in te klrten of zonder opgaue oan reden niel

te

ploatsen

Alleen brieuen die uoorzien zijn uan de naan, het adres en de woonplaats

uan de scbríjaer homm ulor plaatsing in aanmerking.

'Even in Dommelen
gaan vertellen wat
er gaat gebeuren'
ln de afgelopen tiid zijn steeds mee eens geweesL
de laatste besluiten ge- We kunnen dus stellen
vallen rondom de Westparallel: het tracé is gekozen en de aansluitingen ook. Het gekozen
tracé is vrijwel gelilk aan
de variant die de boeren-

organisàtie ZLTO al aangaf, toen er nog niet eens
gekozen was voor de WP.

Bergeiik

is het daar

grondwal, om het geluid ten. En tot slot is er nog
enigszins te keren, is de kruising van de WP
(nog) nietvoorzien. Men met de N397. Die wordt
voldoet immers aan de ongelijkvloers. De WP
wettelijke

Daarmee

voor

normen.
is de

ellende

met 19.000 voeftuigen
per etmaal, waaronder

Dommelen niet veel nachteliik vrachlwacompleet. De provincie genverkeer, komt over de
heeft besloten dat er N397 te liggen: op viif
geen noordelijke aanslui- tot zes meter hoogte.
ting komt voor Domme- Afgelopen woensdag was
len. Dat betekent dat het moment voor de beValkenswaard twee aan- stuurderc om dat eventjes
sluitingen kriigt: eentie in in Dommelen uit te gaan
het zuiden en eentje ter leggen aan-de bevolking,
hoogte van de Dommelse alsof het een oplossing is.
Diik (N397). Daardoor Er ware_n twee inleidinzal veel verkeer watvan- gen. ln deze inleidingen
uit Valkenswaard en werd (gemakshalve?) niet
Dommelen naar de WP vefteld dat de afname
wil, over de Westerho- van het verkeer in Aalstvenseweg en de Berg- Waalre en op de Markt

dat die boerenorganisatie
gewonneh heeft: de WP
komt zo'n zeventig meter
ten westen van de Keersopperdreef. De weg komt straat moeten.
dichtbii Dommelen, op En dat terwijl de geeen talud van 1,5 hoogte meente had beloofd dat
boven het maaiveld. Dat de WP geen gevolgen
is hoger dan de huidige zou hebben voor de verKeersopperdreef. Een keersdrul<te in die stra-

slechts viiftien procent
zal zijn en dat de oversteekbaarheid van de
Markt slechts heel weinig
verbeted.

Daarna

gaf

wethouder

H&Q duideliik aan de ellende ten gevolge bereid. Hij steunde zoals
gewoonlijk op zijn ingedat hii uit de onderhan- van de WP begint.
delingen had gesleept En wethouder Wijnen huurde adviseur. En die
dat de provincie opdraait (CDA) van Verkeer dan? had deze keer zichtbaar
voor de financiële gevol- Die heeft deze ellende geen zin om weer puin
gen van de aanpassingen over Valkenswaard afge- te gaan ruimen. Het was
in Dommelen om de roepen, doorzich niette een gezellige avond in
toename van het verkeep verzetten tegen de keuze Dommelen, echt eentje
op een fatsoenlíjke ma- voor de WP. En nu, nu er om op 19 maaft 2014
nier te kunnen verwer- vragen aan hem gesteld weer eens aan terug te
ken. Dat is mooi, maar werden, was hii niet be- denken.
een bewoner wilde graag reid deze fatsoenliik te
aangevuld zien dat de beantwoorden. Duidelijk Ton ZweÉs
aanpassingen klaar zou- was dat hii zich weder- Keersop'15
den moeten zijn voordat om totaal niet had voor- Dommelen
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