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Geachte raadsleden,

Vertraging aanleg Westparallel
De Raad van State heeft voor de behandeling van het beroep tegen het provinciaal
inpassingsplan (PIP) en de eerste herziening daarvan een nieuwe zitting gepland op
10 april 2018. Gelet daarop zal de uitspraak op z'n vroegst in de tweede helft van
juni 2O1B zijn. Om de verdediging bij de Raad van State nog sterker te krijgen wordt
nu ook de landsadvocaat ingeschakeld.

De nieuwe zitting heeft consequenties voor de planning. De aanbesteding van de
Westparallel wordt met 4 maanden verlengd om de risico's van een negatief besluit
van de RvS te minimaliseren waarbij opdrachtverlening (schop in de grond) begin
december 2018 de nieuwe planningsdatum wordt. De oplevering/openstelling van de
weg is met verlenging één jaar opgeschoven en nu gepland op eind 2O2L.

College wil versneld verkeersmaatregelen om overlast Aalst en Waalre dorp
te verminderen
Door de vertraging van de aanleg van de Westparallel gaat de feitelijke realisatie
langer duren waardoor onze inwoners onnodig lang overlast blijven houden. Dat is
onwenselijk!
Een scala van maatregelen kan er voor zorgen dat de overlast op korte

termijn wordt

verminderd. De overdracht van de huidige Eindhovenseweg naar de gemeente geeft
meer mogelijkheden om actief te sturen in de verkeersafwikkeling. Maatregelen om
het sluipverkeer in Waalre dorp en Aalst tegen te gaan zouden al in 2018 uitgevoerd
moeten worden, Daarvoor is echter actieve medewerking van de provincie essentieel.
Het college wil op zo kort mogelijke termijn in gesprek met de provincie over
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mogelijke oplossingen inzake

de

leefbaarheid,

de

volksgezondheid

en

de

bereikbaarheid van onze gemeente.
De verkeersmaatregelen die eerder uitgevoerd kunnen worden, maken de planning
van de herinrichting van de Eindhovenseweg en de traverse niet anders. Deze
planning ziet er als volgt uit:
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Stand van zaken enquête behoefte en gebruik HOV en Winterschool
In de raadsinformatiebrief van 29 november 2017 hebben wij u geTnformeerd over
de enquête naar de behoefte en het gebruik van hoogwaardig openbaar vervoer.
Bovendien hebben wij u geïnformeerd over de Winterschool Urban Nodes & Places
die van 27 januari tot 4 februari samen met de TU/e heeft plaatsgevonden. Tijdens
deze winterschool is met name het centrumgebied Den Hof onder de loep genomen
en de combinatie naar ontwikkelingen en toekomstige mobiliteit gelegd. Momenteel
worden de resultaten van zowel de enquête als de winterschool uitgewerkt. Wij
verwachten u in het tweede kwartaal van dit jaar daarover te kunnen informeren.
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