
                  Welkom 



programma 

 Stand van zaken   korte terugblik in de tijd 

      samenvatting inspraak 

      gebiedsakkoord 

 

 Onzekerheden Westparallel  meest wenselijke tracé 

      ontsluiting Dommelen 

      Riethovensebos 

 

 Gebiedsakkoord met voorwaarden een overhaaste beslissing? 

  

 Onze voorwaarden 

 

 Discussie 

 

 
 

 



Stand van zaken 

 2008 overdracht N69 van het rijk naar provincie 

 

 provincie eindverantwoordelijk en procesregisseur 

 

 veel partijen, veel belangen 

 

 streven naar consensus 

 

 



het proces 

voorkeur WP 

WP en WM      

voorkeur WP 

 WP 

 inspraak 



           2 kansrijke alternatieven  
 
Westparallel                     West + Midden  



inspraakbijeenkomst      22-08-2011 

  

WAAR EEN 

WIL IS KOMT 

GEEN WEG 



        inspraakbijeenkomst 
 
 
Westparallel                            West + Midden  

We hebben die avond gesproken over: 

 

 Standpunt GS:  Westparallel beter voor verkeer en bereikbaarheid,  
    haalbaarheid, robuustheid en kosten 

 Westparallel wel slecht voor natuur en landschap 

 

 Waarom de ‘beste’ kiezen als met een goed alternatief natuur kan worden 
bespaard? 

 

 Maar is Westparallel wel de beste? 

 Wij hebben laten zien dat je op basis van dezelfde feiten goed 
beargumenteerd tot de tegenovergestelde conclusie kunt komen. 
Opmerkelijk: 2 blunders (Dommelen en verdiepte aanleg)  

  

 Nadeel werkwijze van grof naar fijn: veel is nog onvoldoende onderzocht, 
Westparallel kent nog veel onzekerheden 



Onze inspraakreactie samengevat 

 Niet eens met weging en keuze voor WP1 

 Onze voorkeur is WM1 of variant hierop 

 Desondanks akkoord met uitwerking WP1 én WM1 

 Weging met transparante en controleerbare feiten 

 

 

 

 
 Geen ontsluiting via de Loonderweg 

 Bewoners actief betrekken bij uitwerking 

 Forse vergrijzing? 



Stand van zaken 

 Inspraaknota nog niet openbaar   ? 

 het laatste woord is aan PS                             juni 2012  

 

 GS streeft naar consensus  

 een Gebiedsakkoord: alle gemeenten      april - juni 2012 

 Veldhoven legt bom onder N69           ED 30 maart 2012 

 B&W Valkenswaard al akkoord! 

 en de Gemeenteraad Valkenswaard? 

 

 vanavond: spreek uw gemeenteraadslid aan  

 

 

 



Inhoud gebiedsakkoord 
Westparallelplus 

Nieuwe infrastructuur: 

 Westparallel tussen N69 en A67 met 2x1 rijstroken 

 mitigerend en compenserende maatregelen 

 

Nulplus: 

 aanpassen bestaande infrastructuur voor optimalisering circulatie 

 

Gebiedsimpuls: 

 verbetering ruimtelijke kwaliteit 

 

Financiën 

 kosten en wie betaalt wat 

 

 

 



 

Westparallelplus 



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden  
 

 

 Kempenbaan nu al dagelijkse 

en langdurige files 

 extra verkeer a.g.v. groei 

ASML en MMC 

 extra congestie A67  

 RWS akkoord mits extra 

rijstroken A67 tussen 

Veldhoven-West en 

knooppunt De Hogt voor 

rekening provincie: geld is er 

(nog) niet 

 





waar?   zoekgebied Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

breedte zoekgebied ca. 900 m 



        
Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

Natuur: 

 doorsnijding natte 

natuurparel Groot Goor 

en ‘t Heike: gevolgen 

nog onbekend? 



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

geluid 

 

 

westenwind 



Waar?    Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

 

 

provinciaal beleid: 

 behoud, herstel en ontwikkeling van 

de natuurlijke, recreatieve en 

landschappelijke kwaliteiten  

 

provinciale planMER: 

 nieuwe weg wordt landschappelijk 

ingepast en over een traject van 6 

km verdiept aangelegd 

 

 

 

Stel dat Westparallel er toch komt….. welk tracé dan 

meest wenselijk? 

 

 



   Wensen inwoners 

 

 

Wij willen onze rustige woonomgeving 

behouden! 

 

Daarom willen wij de Westparallel 

 

 

NIET ZIEN    NIET HOREN   NIET RUIKEN 

Stel dat Westparallel er toch komt …….. 



stel dat Westparallel er toch komt …….. 
meest wenselijke tracé 

een verkennende studie 



     noordelijk racé 
 

Aartsepad 



     zuidelijk tracé  



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

een valse belofte?  

nieuwe weg wordt landschappelijk 

ingepast en over een traject van 6 km 

verdiept aangelegd 



     zuidelijk tracé  

deze niet! 

 
ongunstig voor Dommelen 

ongunstig voor de natuur 

geen bijdrage aan het landschap 



     zuidelijk tracé  

beekdalvriendelijk tracé  

 
(half)verdiept in het bos 

landschappelijk inpasbaar 



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

 maar krijgen we een 

beekdalvriendelijk tracé? 

 

 boeren en wethouder 

Bergeijk voorkeur voor 

tracé op Keersopperdreef 

 

 nog niets is zeker! 

 alleen het zoekgebied is 

bekend 



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 
 

 Westparallel verplaatst het 
probleem van Aalst-Waalre 
naar Dommelen 

 

 Wat betekent dit voor de 
leefbaarheid van de 
Bergstraat, Tienendreef, 
Damianusdreef? 

 

 Waar komt ontsluiting 
Dommelen-Noord? 



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

Bergstraat en Westerhovenseweg 

 

 gemeentelijk doelstelling =  

 verlaging verkeersintensiteit  

 

 WP1:  meer verkeer, meer geluid, meer 
stof, meer trillingen, meer 
barrièrewerking, verplaatsing van 
problemen 

 

 intensiteit Westerhovenseweg 

 ref 2020 12.300 mvt 

 WP1  13.900 mvt 

 doel  10.000 mvt  
 

 

 

 



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

     
Duurzaam veilig 

verkeer Valkenswaard 

1999 



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

 Loonderweg niet geschikt als 
ontsluiting 

 

 alternatieven? 

 

 1. Damianusdreef + 

  nieuwe weg achter 
 voetbalveld 

 2. doortrekken Tienendreef 

 

 

 

 

 



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

ontsluiting via Damianusdreef? 

 
 Damianusdreef momenteel 700 – 3200 mvt 

 

 2 tot 5 x meer auto’s incl vrachtauto’s 

 meer geluid: geluidwallen hoog genoeg? 

 meer trillingen 

 meer stof 

  

 

 kosten?  wie betaalt? 

 

  

 



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

leefbaarheid Dommelen-Noord? 

• alle voorzieningen aan oostzijde: school, winkels, Belleman, 

gezondheidscentrum, tandarts 

• oversteekbaarheid kwetsbare mensen 

• onze grootste zorg: Damianusdreef geen barriére /  ook sociaal niet 

 

 

 



  Christoffeldreef 
 

 

 



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

of de Tienendreef doortrekken? 
• enkele huizen weg 

• langs de woningen aan de Vierlanderhof het Keersopdal in 

• kosten?  wie betaalt? 

  



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

 een duivels dilemma 

 

 primair een dilemma voor het 

bestuur Valkenswaard  

 

 standpunt gemeentebestuur?  

 

 Alle aansluitingen van wegennet 

op de nieuwe Westparallel 

worden in onderling verband 

opnieuw afgewogen/ geen 

onevenredige stijging hinder   

 

 



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

 cieMER: in de kernen van Valkenswaard, Aalst en 
Waalre zijn nog niet alle knelpunten opgelost  

 500 woningen een te hoge geluidsbelasting 

 voor deze woningen nog een oplossing zoeken, 
bijvoorbeeld gevelisolatie 

 

 hoeveel en welke woningen in Valkenswaard? 

 wat zijn de kosten? 

 

 Ter info: Dommelseweg krijgt 15.000 mvt !!! 

                  4000 meer dan Europalaan! 

 

 

  

 

 



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

 een rechtstreekse toegang tot Riethovensebos, onze 

recreatieve achtertuin  

 geen barrière in bos 



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

Ons voorstel:  

 

Een ecoduct in het  

bos gecombineerd  

met een voetpad  

 

 

 



Westparallel 
nog steeds veel onzekerheden 

Gebiedsimpuls 

 

Investeren in kwaliteit 

natuur, landschap,  

water, 

landbouw en recreatie 

 

 30 miljoen is nodig 

 Gebiedsakkoord:  

 12 miljoen beschikbaar  

 



nog steeds veel onzekerheden 
B&W: een gebiedsakkoord, mits…. 
 

Raadsvoorstel. 

 

Instemmen met de afspraken uit het Gebiedsakkoord d.d. 14 maart  

2012, waarbij – met het oog op het veilig stellen van de specifieke lokale  

belangen binnen onze gemeente – door de Gemeenteraad van  

Valkenswaard de volgende voorwaarden worden gesteld: 

 
• Bij de uitwerking van de maatregelen die in het Gebiedsakkoord zijn opgenomen, moet maximaal 

worden ingezet op het verder reduceren van de resterende hinder binnen onze gemeente. 

• Alle aansluitingen van het Dommelse en het Valkenswaardse wegennet op de nieuwe Westparallel 

worden in onderling verband opnieuw afgewogen en uitgewerkt, waarbij ingezet wordt op een 

maximaal positief effect op de verkeerscirculatie zonder dat dit tot een onevenredige stijging van 

hinder mag leiden. 

• De gemeente krijgt een prominente rol toebedeeld in het uitwerkingsproces van de Westparallel, 

meer in het bijzonder voor de detaillering van het wegvak Luikerweg/Westerhovenseweg en het 

wegvak westelijk van de kern Dommelen langs het Keersopdal, alsmede voor de ombouw van de 

bestaande N69 tussen Valkenswaard en de Belgische grens. Ten aanzien van de precieze tracering 

van het wegvak ten westen van Dommelen wordt als voorwaarde gesteld dat eventuele visuele en/of 

akoestische hinder voor de inwoners van Dommelen maximaal wordt gereduceerd. 

• De gemeente draagt zorg voor een intensieve participatie van betrokken bewoners en 

belangenorganisaties in het uitwerkingsproces, zodat lokale deelbelangen optimaal worden 

meegenomen. 

• De Valkenswaardse projecten uit het nulplus maatregelen pakket, waarvoor de dekking nog niet 

(volledig) geregeld is, worden voor daadwerkelijke uitvoering ter goedkeuring voorgelegd aan de 

Raad. 

 

 



Een overhaaste beslissing? 

 
 Ja zeggen wij: nog veel te veel onzekerheden om nu al definitief de 

knoop door te hakken 

 

 Wij blijven van mening: onderzoek beide kansrijke alternatieven  

 Westparallel en West-Midden 

 

 Nee zegt B&W :  Gebiedsakkoord wel met voorwaarden 

 

 Wat is standpunt Raad? ja of nee?  of    uitstel? 

 

 En wat vindt de Raad van de voorwaarden? 

 

 Wij vinden de voorwaarden niet scherp genoeg 

 

 



Onze voorwaarden 

Voorwaarde B&W: 

 

De gemeente krijgt een prominente rol toebedeeld in het  

uitwerkingsproces van de Westparallel  

 

Ten aanzien van de precieze tracering van het wegvak ten westen  

van Dommelen wordt als voorwaarde gesteld dat eventuele visuele  

en/of akoestische hinder voor de inwoners van Dommelen maximaal  

wordt gereduceerd 

 

Als de weg er moet komen stel voorwaarden met meer  

zekerheden voor de inwoners van Dommelen 

 



Onze voorwaarden  

 Voorwaarde 1 

 Geen Westparallel op de Keersopperdreef, 
maar een tracé in het bos 

 

 Voorwaarde 2 

 Een goede verbinding voor voetganger en 
fietser vanuit Dommelen naar het 
Riethovensebos en in het bos een ecoduct 



Onze voorwaarden 

Voorwaarde 3 

 

 de Loonderweg = geen ontsluiting  

 afname van de verkeersdruk op de 

Bergstraat, ook minder vrachtwagens 

 geen vrachtwagens op nieuwe ontsluiting 

 een veilige oversteek van de 

Damianusdreef en de Tienendreef 

 



Onze voorwaarden 

 

 de gemeenteraad van Valkenswaard 

besluit hoe Dommelen wordt ontsloten 

 

 de kosten voor  een goede ontsluiting van 

Dommelen zijn voor rekening van de 

provincie 



Onze voorwaarden 

Voorwaarde 4 

 de (beperkte) gelden voor de Gebiedsimpuls 

primair inzetten in en nabij gebieden waar de 

weg door heen komt: geen verspreide en 

versnipperde impuls 

 

Voorwaarde 5 

 geen 30 km-inrichting doorgaande route in de 

bebouwde kom van Aalst 



Wat gaat het worden????? 

 12 april raadscie 

 

 25 april Raadsvergadering 

 

 Juni Provinciale Staten  

 

 Maar nu eerst discussie o.l.v. Jaap Pipping 

 

 

 



 bijeenkomst 11 april 2012 

STELLINGEN 



  STELLING 1 

 ONDERZOEK DE TWEE OVERGEBLEVEN 

VARIANTEN WESTPARALLEL EN WEST-

MIDDEN VERDER 



  STELLING 2 

 DE GEMEENTEN BETALEN DE KOSTEN 

VOOR DE AANSLUITING EN DE 

BENODIGDE INFRASTRUCTUUR IN 

DOMMELEN IN GEVAL DE KEUZE OP DE 

WESTPARALLEL VALT 



  STELLING 3 

 ER KAN GEEN BESLUIT OVER DIT 

GEBIEDSAKKOORD WORDEN GENOMEN 

ZONDER EEN REAKTIE DOOR DE 

PROVINCIE OP DE DOOR DE BEWONERS 

INGEDIENDE ZIENSWIJZEN 



  STELLING 4 

 ALS DE WESTPARALLEL ER KOMT 

BEPAALT DE GEMEENTE 

VALKENSWAARD WAAR EEN 

EVENTUELE AANSLUITING KOMT, 

BERGSTRAAT,TIENENDREEF OF HET 

HEIKE VIA DE DAMIANUSDREEF 



  STELLING 5 

 ALS DE WESTPARALLEL ER KOMT DAN 

VERDIEPT EN IN HET BOS 



  STELLING 6 
 

 KEMPENGEMEENTEN KOMEN OP VOOR 

HUN BEWONERS. VALKENSWAARD IS 

DOMMELEN VERGETEN! BEWONERS 

VAN DOMMELEN DIENEN DAAROM IN 

HET VERVOLGTRAJECT EEN 

INVLOEDRIJKE POSITIE TE KRIJGEN 


