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Beste bewoner,
De Eindhovenseweg en de Valkenswaardseweg in Aalst gaan we opnieuw inrichten.
Door de nieuwe inrichting rijdt er straks minder (vracht)verkeer over deze weg. Dat
zorgt voor een grote verbetering van de leefbaarheid in Aalst. De werkzaamheden
voor de nieuwe inrichting vinden plaatst in 2022 en 2023. In deze brief leest u meer
daarover.
We richten de Valkenswaardseweg opnieuw in
Deze fase start in 2022. We stellen een vrachtwagenverbod in en we veranderen de
kruising met de Lissevenlaan. Vanaf de Valkenswaardseweg kan men straks alleen
nog de Lissevenlaan inrijden vanuit het Noorden (vanuit de richting Eindhoven).
Vanaf de Lissevenlaan kan het verkeer in de nieuwe situatie niet meer de
Valkenswaardseweg oprijden.
We richten het noordelijke deel van de Eindhovenseweg opnieuw in
Het gaat om het gedeelte ten noorden van de kruising met de Raadhuisstraat tot en
met de gemeentegrens met Eindhoven. Dit gedeelte van de Eindhovenseweg krijgt
een vrij liggende busbaan. Vanuit het noorden (vanuit de richting Eindhoven) is vanaf
de afrit van de N2 nog maar één rijstrook voor het verkeer beschikbaar. Zo zorgen
we ervoor dat er minder autoverkeer over de Eindhovenseweg kan rijden. De
parallelwegen worden ook opnieuw ingericht. De werkzaamheden voor dit noordelijke
deel van de Eindhovenseweg vinden eveneens in 2022 plaats.
In 2023 richten we het middengedeelte van de Eindhovenseweg opnieuw in
Dat is het gedeelte Eindhovenseweg tussen de kruising Raadhuisstraat/Brabantialaan
en de kruising Koningin Julianalaan/Wilhelminalaan. Bewoners aan de
Valkenswaardseweg en het noordelijk gedeelte van de Eindhovenseweg krijgen
binnenkort uitgebreide informatie over de plannen. De bewoners aan het
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middengedeelte krijgen in 2022 meer informatie over de plannen voor dit gedeelte
van de Eindhovenseweg.
Na de herinrichting van de Eindhovenseweg en Valkenswaardseweg worden deze
wegen niet meer gebruikt als uitwijkroute voor het verkeer op de snelweg bij
calamiteiten. In de toekomst loopt de uitwijkroute dus niet meer door Waalre.
Mail of bel gerust als u vragen heeft
Wij helpen u graag. Stuur een e-mail naar: duurzaamdoorwaalre@waalre.nl. U kunt
ook bellen naar: 040-2282500.
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 schetsontwerpen die de gemeenteraad in
2019 vaststelde.

Met vriendelijke groet,

ing. H.J.M. Dings
Manager Ruimtelijke Ontwikkeling
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