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Waardevolle werksessie met gemeenteraad
Op 27 augustus was een werksessie met de gemeenteraad over de voorlopige stand van zaken van de
schetsontwerpen van de Traverse en de Eindhovenseweg. Een schetsontwerp geeft in hoofdzaken aan
voor welke weginrichting wordt gekozen. Het dwarsprofiel is hierbij het belangrijkste: de breedte van de
weg, wel of geen groen/bomen, wel of geen fietspaden en de oplossingen voor kruispunten. De precieze
locaties van bomen, lichtmasten en parkeerplaatsen komen in een later stadium aan de orde, nadat direct
aanwonenden zijn geraadpleegd.
Aan de raadsleden werd duidelijk gemaakt welke keuzes zij nog te maken hebben. Uit 4 profielen voor de
inrichting van de Traverse in Waalre-dorp moet één keuze gemaakt worden. De denktank zal aangeven
welk profiel hun voorkeur heeft. Verder zal de raad moeten kiezen of 4 plekken langs de Traverse op een
bijzondere wijze worden ingericht en welke inrichting wordt gekozen voor het kruispunt Traverse Willibrorduslaan.
Met betrekking tot het schetsontwerp voor de Eindhovenseweg moet de raad nog keuzes maken voor de
kruisingen Eindhovenseweg - Burg. Mollaan, Brabantialaan-Eindhovenseweg en JulianalaanEindhovenseweg. De keuzes zijn hier verkeerslichten of slimme rotondes, waarbij de bus altijd prioriteit
krijgt. Voor de inrichting van het deel tussen de Koningin Julianalaan en de Raadhuisstraat moet een
keuze gemaakt worden die past bij de toekomstige ontwikkeling van Den Hof. De inrichting van de
Valkenswaardseweg gebeurt in afstemming met gemeente Valkenswaard waarbij speciale aandacht is

voor de fietser.
Het raadsvoorstel over het schetsontwerp wordt op 17 december aan de raad voorgelegd.

Gebiedsvisie 2.0 voor dorpshart Aalst
De Gebiedsvisie 2.0 zijn de ambities en uitgangspunten voor het dorpshart Aalst
verfijnd.

Het centrum van Aalst moet leefbaar, herkenbaar, zichtbaar en bereikbaar worden. In
het nieuwe compacte dorpshart moet het weer levendig worden. We zoeken naar een
eigen Aalster sfeer die de hoge kwaliteit die we willen, laat zien in de gebouwen en de
openbare ruimte. De verfijning van deze ambities in de gebiedsvisie 2.0 richt zich op
een laaninrichting voor de Eindhovenseweg met vrijliggende fietspaden en een 30km
feel. Geen aparte busbaan maar een slimme manier van rijden. Voorrang voor
langzaam verkeer. Een groener centrum met historische kwaliteiten. Het dorpse
karakter wordt teruggebracht in de bebouwing. Het centrum van Aalst krijgt een eigen
herkenbare sfeer die zich onderscheid van andere dorpscentra.
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