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Beste bewoner van Valkenswaardseweg 25 ,
De Eindhovenseweg en de Valkenswaardseweg in Aalst gaan we opnieuw inrichten.
De gemeenteraad heeft op 3 december 2019 het schetsontwerp voor de nieuwe
inrichting goedgekeurd. Wij nodigen u uit om het voorlopig ontwerp van de nieuwe
situatie ter hoogte van uw woning te bekijken en te bespreken. In deze brief leest u
meer daarover.
We willen weten of het schetsontwerp goed aansluit op uw woonperceel
Daarom kijken we samen met u naar het vastgestelde Voorlopig ontwerp. We
bespreken de gedetailleerde tekeningen en de effecten direct voor uw woning. Zo
kunnen we met u afstemmen of de huidige inrichting goed aansluit op de toekomstige
inrichting. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een uitrit, bomen, lantaarnpalen
etc. Met die gegevens kunnen we een definitief ontwerp opstellen.
We organiseren deze bespreking Corona-veilig
We nodigen u uit om de gedetailleerde tekeningen in Het Huis van Waalre te
bespreken. Omdat deze tekening zeer groot zijn en een duidelijke toelichting vragen,
is het niet mogelijk om de bespreking digitaal te houden. We zorgen ervoor dat de
bespreking veilig volgens de Corona-regels verloopt. U krijgt van ons een tijdslot
waarin u en twee van uw buren worden uitgenodigd. Neem deze brief mee als u
komt. Per adres kan slechts 1 persoon naar de afspraak komen i.v.m. de Coronamaatrelen.
Uw tijdslot is: donderdag 29 april, 16:45 uur
Meld u enkele minuten van te voren bij de receptie in HHvW. Ontsmet uw handen en
draag een mondkapje. Uw wordt opgehaald en naar de ruimte gebracht waar de
bespreking plaatsvindt. Daar is voldoende ruimte om op 1,5 meter afstand van elkaar
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te blijven. Na elke bespreking maken we de oppervlakten in de bespreekruimten
schoon. We zien u graag op de bespreking.
U kunt het ontwerp nu al bekijken
Op de website www.duurzaamdoorwaalre.nl staan de meest actuele tekeningen.
Deze zijn een verdere uitwerking van de door de raad in 2019 vastgestelde
schetsontwerpen. Mail gerust als u nog vragen heeft naar:
duurzaamdoorwaalre@waalre.nl. Bellen kan ook: 040-2282500.
Contactpersoon inhoudelijk is de projectleider, dhr. Toine Schoester.
Mocht u écht niet kunnen op de het aangegeven tijdslot, stuurt u dan een mail met
uw naam, adres, email en telefoonnummer naar duurzaamdoorwaalre@waalre.nl ,
dan nemen wij contact met u op.
De herinrichting voeren we in 2022 uit.
In dat jaar richten we de Valkenswaardseweg en het noordelijke gedeelte van de
Eindhovenseweg opnieuw in. De parallelwegen worden ook opnieuw ingericht.

Met vriendelijke groet,

ing. H.J.M. Dings
Manager Leefomgeving
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