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Geachte collega's,
Op 26 september 2017 heeft u unaniem ingestemd met de Integrale Visie Dorpshart
Aalst met het daarbij behorende amendement. In dat amendement werd onder
andere onze raadswerkgroep genoemd. Deze werd vervolgens op 7 december 2Ol7
door de gemeenteraad ingesteld en kreeg als doel mee om te participeren bij de
totstandkoming van de Nota van Uitgangspunten (NvU) voor de herinrichting van de
N69 (Eindhovenseweg en Traverse). Den Hof is daar onderdeel van. Met het instellen
van onze raadswerkgroep is de raad optimaal betrokken bij de voorbereiding om te
komen tot een zo breed mogelijk gedragen NvU.

Als raadswerkgroep hebben wij ons ten doel gesteld om een advies aan uw raad en,
ter informatie, aan het college te zenden. In dit advies beschrijven wij wat de
belangrijkste aandachtspunten zijn die in de raad besproken zouden moeten worden,
bij de behandeling van de NvU Duurzaam door Waalre (Eindhovenseweg en
Traverse).
Wij stellen voor dat u dit advies betrekt bij de behandeling van de door het college
opgestelde NvU.

In onze raadswerkgroep ontstond, bij lezing van de concept NvU, verwarring over
wat nu precies de uitgangspunten zijn,
Het gebruik van afbeeldingen is door ons daarbij zo veel mogelijk ontraden aan het
college. Het gaat er in deze Nota van Uitgangspunten immers om welke
uitgangspunten nu daadwerkelijk worden vastgesteld. De uitwerkingen die
daarbinnen vervolgens nog mogelijk zijn, zullen later aan de raad, ter toetsing aan
de uitgangspunten, moeten worden voorgelegd.
Onze raadswerkgroep adviseert daarbij aan de raad om het college opdracht te geven
om deze nota van uitgangspunten uit te werken in meerdere oplossingsrichtingen.
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Verder is onze raadswerkgroep van mening dat het Openbaar Vervoer weliswaar erg
breed is voorzien, maar dat de praktijk weerbarstig is, Wij hebben begrepen dat wat
in de NvU staat, is geschreven op basis van de huidige plannen van Hermes en de
provincie.
Onze raadswerkgroep adviseert de raad om ook over de regionale aanpak van een
goed netwerk voor openbaar vervoer, een concrete opdracht mee te geven aan het
college.

In onze raadswerkgroep bestond ook consensus over het groen. Bij de uitwerking
van deze NvU zal de nadruk moeten worden gelegd op het groen op het plein van
Den Hof en langs de Traverse!

Tot slot geven wij de raad graag enkele tekstuele opmerkingen mee, waarop de NvU
tijdens de raadsvergadering geamendeerd zou kunnen worden:
Blz, 5: "voorlopig ontwerp" moet zijn "voorlopige ontwerpen".
Blz.7: tweede deel van de zin ("zonder ... rondweg).") moet verwijderd worden.
Blz. 10: het uitgangspunt "zo maximaal mogelijk teruggedrongen" moet nog concreet
worden uitgewerkt.
Blz. 10: deel van de zin ("en een inrichting ... is geschetst") moetverwijderd worden'
BlZ.14 tUSSen de wOOrden "wererl" en "Op" mOet wOrden ingeVOegd: "in ieder geval".
Blz. 2l: deel van de zin ("en een klinkerbestrating") moet verwijderd worden'
Blz.27: bij de concrete maatregelen een bullit toevoegen: "indien mogelijk invoeren
30 km zone".

Wij hopen u met onze werkzaamheden van dienst te zijn geweest en zien uit naar de
behandeling van de NvU in uw oordeelsvormende bijeenkomst en besluitvormende
raadsvergaderi ng.

Hoogachtend,
De Raadswerkgroep Duurzaam door Waal Íe,
Namens
De

G.J,J
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