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Nota van Uitgangspunten goedgekeurd
Op 18 december 2018 stelde de gemeenteraad de ‘Nota van Uitgangspunten
Duurzaam door Waalre Eindhovenseweg en Traverse’ vast en ook de ‘Nota van
Uitgangspunten Vitaal Dorpshart Aalst’. Deze Nota’s van Uitgangspunten zijn
belangrijk, omdat hierin staat beschreven wat de uitgangspunten moeten zijn voor
het ontwerpen van de wegen en de ontwikkelingsrichting van het dorpshart.
Nu de Nota’s zijn vastgesteld is een belangrijke stap gezet en kan gestart worden
met het creatief ontwerpproces voor de concrete inrichting. Hier wordt de omgeving
bij betrokken in de vorm van twee denktanks: één voor de Eindhovenseweg en één
voor de Traverse. Voor Vitaal Dorpshart Aalst zal de bestaande klankbordgroep ook
weer betrokken worden bij de vervolgstappen. Daarnaast zal er een bredere
bewonersbijeenkomst voor Vitaal Dorpshart Aalst worden georganiseerd.

Vervolgproces en participatie
Na de vaststelling van de Nota’s van uitgangspunten is de ontwerpfase gestart. In deze
fase wordt samen met de inwoners die deelnemen in de denktanks het ontwerp

gemaakt voor de Eindhovenseweg en de Traverse. De inwoners in denktanks brengen
ideeën in en worden betrokken in het gehele ontwerpproces. De denktank is adviserend
en meedenkend.

In de Nota van Uitgangspunten zijn de kaders vastgelegd die de gemeenteraad
controleert. De raad neemt het uiteindelijke besluit. Er is een bureau in de arm
genomen dat het ontwerpproces gaat ondersteunen en die het ontwerp gaat uitwerken:
Bureau Kragten. De ontwerpfase bestaat uit drie delen: schetsontwerp, voorlopig
ontwerp en definitief ontwerp. Eind maart bespreekt de gemeenteraad het voorstel
waarin het ontwerpproces beschreven is en waarin is opgenomen wie er in welke fase
aan zet is. In alle fases vindt de uitwerking met betrokken inwoners plaats. Raadsleden
worden ook uitgenodigd in de rol van toehoorder bij deze sessies.

Lees meer

Maatregelen Waalre-dorp
De Provincie heeft onlangs een
subsidie van ruim een ton verstrekt
om maatregelen tegen sluipverkeer te
nemen in Waalre-Dorp. Hiermee kan
in april/mei alvast gestart worden met
een aantal maatregelen om het
sluipverkeer te weren. De inzet is om
het verkeer maximaal naar de
Traverse te geleiden. Gestart wordt
met het realiseren van
eenrichtingsverkeer in de Oude
Kerkstraat en het aanleggen van een
fietsstraatje in de Werenfriedstraat.

Aanbesteding Westparallel /
nieuwe N69
Op 19 december 2018 tekenden de
provincie Brabant en Boskalis het
contract voor de aanleg van de

Daarna volgt,

Nieuwe Verbinding N69. De aan-
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nemer kan aan de slag!
Boskalis gaat het ontwerp voor de
nieuwe weg verder in detail uitwerken, de weg aanleggen en ook
voor de periode van 10 jaar onderhouden. De aannemer heeft
ongeveer één jaar nodig voor de
voorbereiding van de uitvoering.
Daarna kan de eerste schop de
grond in. Voordat de werkzaamheden buiten daadwerkelijk starten,

Vervolg Vitaal
Dorpshart Aalst
Momenteel is adviesbureau BRO

informeren de provincie en
aannemer de omgeving hier
uitgebreid over.
Lees meer

bezig om de uitgangssituatie en het
toekomstperspectief voor het centrum
van Aalst te actualiseren. Tijdens een
raadsinformatiebijeenkomst op 19
maart zullen de bevindingen worden
gepresenteerd. Voor het
vervolgproces voor de ontwikkeling
van winkelcen-trum Den Hof zal de
raad op 2 april een besluit nemen. In
dit vervolgproces zal ook de
klankbordgroep van Vitaal Dorpshart

bewonersavond worden

Ontwerplab zoekt
oplossingen voor
duurzame en gezonde
leefomgeving

georganiseerd.

Op 18 maart ondertekenden Provincie

Aalst weer betrokken worden.
Daarnaast zal er ook een bredere

Noord-Brabant, gemeenten
Eindhoven, Waalre en Valkenswaard
en TU Eindhoven een
intentieovereenkomst voor de
oprichting van een Ontwerplab. In dit
Ontwerplab gaan alle partners op

zoek naar innovatieve toepassingen
voor het gebruik van het gebied
tussen Eindhoven, Waalre en
Valkenswaard. Hierbij staan
duurzaamheid, het zoeken naar
alternatieve vervoersoplossingen en

Vernieuwde website

het inspelen op de gevolgen van

Begin dit jaar is de vernieuwde
website www.duurzaamdoorwaalre.nl in
gebruik genomen. Hierop staan de

klimaatverandering centraal. Met de
realisatie van de nieuwe N69
verandert de functie van de oude weg

drie verschillende projecten:
Eindhovenseweg, Traverse en Vitaal

tussen Eindhoven, Waalre en
Valkenswaard. Om dit gebied in de

Dorpshart Aalst beschreven, met

toekomst te veranderen van een

daarbij de genomen stappen en

vervoersgebied naar een

planningen. Ook vindt u hier alle
belangrijke achtergrondinformatie.

verblijfsgebied, hebben gemeenten,
provincie en TU/e de handen ineen
geslagen.
Lees meer

Duurzaam door Waalre
Vragen, ideeën, suggesties? Of ontvangt u deze nieuwsbrief liever per post? Mail ons:
duurzaamdoorwaalre@waalre.nl • Afmelden voor deze nieuwsbrief • www.duurzaamdoorwaalre.nl
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