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Groen licht voor integrale visie Dorpshart Aalst
De gemeenteraad van Waalre heeft eind september na een uitgebreide discussie
ingestemd met de Integrale visie dorpshart Aalst. De raad die aanvankelijk op
onderdelen kritisch was over de plannen voor de herinrichting van Den Hof en de
Eindhovenseweg, stemde uiteindelijk unaniem in met een gewijzigde en aangevulde
visie. Twee denktanks met daarin winkeliers, vastgoedeigenaren, omwonenden,
aanwonenden en inwoners hebben gezamenlijk deze visie ontwikkeld.
Lees meer

Raadswerkgroep ingesteld
Bij het goedkeuren van de Integrale visie dorpshart Aalst heeft de gemeenteraad
aangegeven intensief betrokken te willen worden bij de herinrichting van de
Eindhovenseweg. Op 7 december heeft de gemeenteraad daarvoor een
raadswerkgroep ingesteld die zich met dit onderwerp gaat bezighouden.
Een afvaardiging van alle fracties in de raad zal in december en januari een aantal

keer bij elkaar komen en hierbij ook de ideeën van de denktanks bespreken. De
uitkomsten van de raadswerkgroep en de ideeën van de denktanks worden
gebruikt voor de volgende stap: de formulering van de Nota van Uitgangspunten.
Lees meer

Denktanks zetten stappen:

Denktanks zetten stappen:

Aalst

Waalre-dorp

De denktanks Aalst en Waalre hebben
na oplevering van de integrale visie
dorpshart Aalst verdere stappen gezet
op weg naar de Nota van
Uitgangspunten, de basis voor het
voorlopig ontwerp. De denktank Aalst
heeft eind september de kansen en
belemmeringen van de huidige N69
en de toekomstige weg besproken.
Dat gebeurde aan de hand van
luchtfoto’s. De gemaakte opmerkingen
zijn toegevoegd aan de luchtfoto’s en
in de sessie van eind november
verder doorgesproken. Het ingedikte
overzicht van ideeën en maatregelen
wordt benut voor de Nota van
Uitgangspunten (de basis voor het
ontwerp).
Lees meer

De denktanks Aalst en Waalre-dorp
hebben na oplevering van de integrale
visie dorpshart Aalst verdere stappen
gezet op weg naar de Nota van
Uitgangspunten, de basis voor het
voorlopig ontwerp.
Zo is Denktank Waalre-dorp het in
oktober grotendeels eens geworden
over uitgangspunten voor verkeer en
hebben de leden deze eind november
vertaald in concrete maatregelen die
moeten bijdragen aan het realiseren
van de uitgangspunten. Zo is
specifieker gemaakt hoe de denktank
minder verkeer in de kernen, lagere
snelheden en betere verkeersafwikkeling wil realiseren.
Lees meer
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Meiboom. De winnaar van deze actie
is: Pieter van Deursen. Gefeliciteerd!
We danken iedereen voor deelname
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