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Geachte leden van de gemeenteraad,

Met deze brief willen wij u informeren over de gesprekken die gaande zijn over de
bereikbaarheid van de werklocaties en de invulling van de parkeerbehoefte in het
zuidelijk deel van de regio Eindhoven.

Aanleiding voor deze gesprekken is een overeenkomst tussen het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, ASML en de gemeenten
Eindhoven en Veldhoven over een pakket aan bereikbaarheidsmaatregelen (zie
bijlage), Omdat ook expliciet naar het grondgebied van Waalre wordt gekeken, zijn
wij inmiddels zowel bestuurlijk als ambtelijk bij de gesprekken aangehaakt. De vraag
aan de gemeente Waalre is of wij medewerking willen verlenen aan de realisatie van
een parkeerterrein nabij de afrit N2 High Tech Campus (HTC). Dit gebied is in onze
structuu rvisie benoemd als uitbreidings-/overloopgebied voor de HTC.

In het bestuurlijk overleg dat onlangs op het provinciehuis in 's-Hertogenbosch heeft
plaatsgevonden, hebben wij aangegeven op zichzelf niet onwelwillend tegenover
medewerking te staan. Als samenwerkingspartner in het stedelijk gebied herkennen
wij het regionale belang van goede bereikbaarheid. Tegelijkertijd hebben wij kenbaar
gemaakt hieraan alleen invulling te kunnen geven wanneer ook de belangen van de
inwoners van Waalre worden gediend en recht wordt gedaan aan de kwaliteit van het
gebied Dommeldal de Hogt. Dit alles onder voorbehoud van instemming door u als
gemeenteraad.
Om als gemeente Waalre zelf de regie te nemen, hebben wij een bureau in de arm

genomen

die een integrale studie uitvoert naar de

randvoorwaarden en
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mogelijkheden voor een parkeervoorziening in het beoogde gebied.
onze gedachte
is dat, wanneer goed ingevuld, deze ontwikkering
een kan! kan"zij;;, ,;;menhang
werk te maken van natuurontwikkeling, recieatie en vrijetijdseconomie,
(ov-)
mobiliteit, leefbaarheíd (vermindering geluidsoverlast A2/Nz)
en energietransitie.
Gegeven de urgente behoefte aan een parkeervoorziening
wordt ook onderzocht hoe
een ontwíkkeling er op korte en langere termijn uit kan
zien. Het is goed mogelijk
dat sprake zal zijn van een faseerde ontwikkeling. Daarnaast
krijgt ook de
mobiliteitsopgave tussen de parkeervoorziening en de
werklocaties aandacht,
verschillende mogelijkheden zullen worden onderzocht. primair
belang voor de
gemeente waalre is dat ons onderliggend wegennet
niet extra wordt belast. De
resultaten van het onderzoek worden eind mei verwacht.
De komende weken moet nog meer duídelijk worden
over de beoogde ontwikkeling.
we zijn daarom in overleg met de provincie, de gemeenten
Eindhoven en veldhoven
en met ASML, maar ook met andere stakeholders, zoals
de High Tech campus. Het
onderwerp komt tevens ter sprake tijdens het bezoek van
de Commissaris van de
Koning, de heer Van de Donk, aan waarre op 3 aprir aanstaande,

wij

hechten eraan op

korte termijn (mei/juni) met uw raad hierover verder
ínhoudelijk in gesprek te gaan. wij denken dat dit het
beste kan als het bureau de
eerste resultaten van de integrale studie heeft opgeleverd.
Een datumvoorstel zullen
wij zo spoedig mogelijk via de griffie aan u voorleggen.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Bijlagen
Bijlage: Poster pakket bereikbaarheidsmaatregelen
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