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Wat is uw mening over de gebiedsvisie
centrum Aalst/Den Hof
Kom naar de inloopmiddag/avond
8 juni 16.00 uur– 20.30 uur
Op 8 juni organiseren we een inloopmiddag/avond. We zijn benieuwd wat u als inwoner
van de plannen vindt. Wordt het centrum van Aalst op deze manier een plek waar het fijn
verblijven is? Op 8 juni organiseren we een inloopmiddag/avond. We zijn benieuwd.
Sinds 18 januari werken inwoners, omwonenden, winkeliers, ondernemers met de
gemeente Waalre aan een gebiedsvisie voor het centrum van Aalst. Het doel is om het in
Waalre leefbaar, groen en veilig te maken. Op 11 mei is een eerste belangrijke mijlpaal
bereikt. De ambities voor het centrum zijn vertaald in beelden en contouren waar de
denktank zich in kan vinden. Voor we verder gaan, willen we weten wat u van de visie
vindt. Wordt het centrum van Aalst op deze manier een plek waar het fijn verblijven is?
Kom kijken naar de plannen en ga in gesprek met de wethouder en denktankleden op 8
juni tijdens de inloopmiddag / avond van 16.00 uur - 20.30 uur op Den Hof. Locatie: het
voormalige Zeemanpand, Den Hof 86.

Aanleg Westparallel niet meer ter discussie
Om met de realisatie van de plannen voor de Westparallel aan de slag te kunnen gaan,
dient het Provinciaal InpassingsPlan Grenscorridor (PIP) N69 onherroepelijk te zijn. De
provincie moet echter nog op twee punten ‘technisch herstellen’ voor goedkeuring van
het plan.

De provincie had gehoopt dat het PIP N69 op 17 mei onherroepelijk zou worden
verklaard. De Raad van State heeft uitvoerig naar de plannen gekeken en heeft de
provincie op 10 van de 11 bezwaarpunten in het gelijk gesteld. De aanleg en inpassing
van de nieuwe Westparallel staat hiermee in elk geval niet meer ter discussie. Wel moet
de provincie nog twee punten technisch herstellen. De Raad van State heeft de

provincie hiervoor een termijn van 20 weken gegeven.
De volledige informatie over de uitspraak is te vinden op de website van de
Grenscorridor N69: http://www.grenscorridorn69.nl/nieuws/nieuwe-n69/item/aanlegwestparallel-niet-meer-ter-discussie
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Duurzaam door Waalre
Vragen, ideeën, suggesties? Of ontvangt u deze nieuwsbrief liever per post? Mail ons:
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