Nieuwsbrief, juli – augustus 2020
Beste lezer,

Onze vorige nieuwsbrief ging niet zozeer
over de politiek als wel over
ontwikkelingen rond de Keersop en de
aanpassingen die er dan tussen
Dommelen en Riethoven gaan gebeuren.
Het ging zeker ook over ontwikkelingen
die geen directe betrekking hebben op de
weg. Meer over bijvoorbeeld de nieuwe
natuurinrichting langs de Keersop. De
verbindingen die er gaan komen met
Westerhoven en Riethoven. Het CDA volgt
de ontwikkelingen op de voet, want
beloftes moeten nagekomen worden. Het
gaat hier over de gebiedsimpuls en die
moet ook voordelen hebben voor
Valkenswaard. Mocht iemand hier nog
opmerkingen over hebben, dan horen wij
het graag en nemen we het mee in de
besprekingen. Als CDA Valkenswaard
volgen we deze ontwikkelingen op de
voet.
Vooral de ontwikkelingen op het gebied
van de aansluitingen en die op het gebied
van de herinrichting van het gebied
ernaast hebben de aandacht. Zeker dat
herinrichting van het landschap door ons
nauwgezet gevolgd gaat worden.

De redactie
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Waar waren en zijn we nu mee
bezig op politiek gebied.
Hoofdtaak van een politieke partij is toch
de politiek. En daar is onze fractie volop
mee bezig. We gaan hier weer enkele
zaken toelichten en hopen dat jullie willen
reageren als er iets is wat niet goed gaat.
Op deze manier willen wij jullie mening er
zeker bij betrekken.
Basisschool St. Servatius in Borkel en
Schaft.
We werden onaangenaam verrast door
het bericht dat de school hoogst
waarschijnlijk in 2021 zou moeten stoppen
vanwege het mindere aantal leerlingen.
Als CDA Valkenswaard hebben we daar
dan ook onmiddellijk vragen over gesteld.
Het zou een bijzonder slechte zaak zijn als
dit door zou gaan. Gelukkig is dit binnen
het college snel opgepakt. Een onderzoek
is gestart. Mogelijkheden worden op een
rijtje gezet. Het Dorpsinitiatief en de
inwoners van Borkel en Schaft zijn erbij
betrokken. Mocht je hier nog vragen over

hebben dan kun je terecht bij onze fractie,
het dorpsinitiatief of ook bij de gemeente.
En heeft iemand nog een fantastisch idee?
Geef het even door. We gaan dit volgen,
zitten er bovenop en zullen de belangen
van Borkel en Schaft zeker in de gaten
houden. Mochten er ( volgens ons )
ongewenste ontwikkelingen komen dan
komen we zeker naar Borkel toe.

-

Uitzoeken waarom de afvoer van
Eindhovenseweg naar Kleine Meer
park niet werkt.

-

Investeren in aanpak Eindhovenseweg
en Leenderweg met betrekking tot
riool.

-

Zorgen voor een goede ontluchting
van het riool.

Wateroverlast bij stortbuien.

Als CDA hebben we hier vragen over
gesteld, maar zullen ook een vinger aan de
pols houden.

Een bui die ongekend was. Maar ja…. we
weten dat klimaatveranderingen ook tot
ander weer kunnen leiden. Ook in het
verleden hebben we dit al meegemaakt en
bekende punten voor wateroverlast in
Valkenswaard zijn Leenderweg en
Eindhovenseweg, waar ook vroeger al
drempels in de deuren werden
aangebracht om het water buiten te
houden. En zeker nu de buien nog heviger
worden. De ellende die er dan ontstaat is
voor mensen ontzettend erg. En dus; Ja de
gemeente moet daar zeker meer op
inzetten.

Corona ontwikkelingen.
Natuurlijk staan we als CDA Valkenswaard
ook stil bij de coronamaatregelen.
Landelijk zijn er veel richtlijnen die lokaal
uitgevoerd moeten gaan worden. Maar
het heeft natuurlijk ook een flinke impact
op de economie. Vooral in bepaalde
sectoren is het ontzettend hard
aangekomen. Maar ja…. een van de
kostbaarste bezittingen is toch je
gezondheid. En hoe erg ook de
maatregelen moeten.
Het is van het grootste belang dat we die
echter op een menselijke manier
uitvoeren. Waarschuwingen; prima.
Straffen; alleen daar waar het echt niet
anders kan.
En waar het kan vinden wij dat de
gemeente MOET ondersteunen. Meer
ruimte voor horeca met terrassen; doen.
De openbare ruimte zo inrichten dat het
zo veilig mogelijk is; doen. Uitstel van
gemeentelijke belastingen; doen.
Bewustwordingscampagnes; blijven doen.

Dus;
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-

Bij zware regenval straten zo snel
mogelijk afsluiten voor doorgaand
verkeer.

-

Terugslagkleppen plaatsen daar waar
riool naar binnen komt.

En het is nog niet voorbij, maar daar waar
de gemeente iets kan doen om het leed
wat te verzachten, zeker doen. Dus
assisteer ouderensoos bijvoorbeeld door
te kijken wat er wel kan. Ontmoeten is en
blijft belangrijk voor mensen. Maar wel
met de afstand van 1,5 meter. Met
voorzorgsmaatregelen. Etc.

We roepen de gemeente op om samen
met de zorginstellingen te kijken naar wat
wel kan. Zonder mensen extra in gevaar te
brengen, maar wel met de intentie om
ontmoetingen mogelijk te blijven maken.

Voorstel inzake Bestuursrapportage 2020
Voorstel inzake zienswijze toekomst
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Voorstel inzake verlenging overeenkomst
accountant
Wilt u meer informatie met betrekking tot
de inhoud?? Kijk dan eens op de website
van de gemeente. Daar kunt u alle
onderliggende stukken vinden.

Wat staat er in september 2020 op de

Even een overzichtje van wat er op de

En wat onze fractie voor stellingen
inneemt tijdens de vergadering. Dat is ook
te volgen tijdens de vergadering op de
website van de gemeente.

agenda staat van de gemeenteraad in

Voortgang West Parallel N69

agenda van de gemeenteraad???

september. Dit om maar weer eens een
indruk te krijgen over waar het over gaat.
Voorstel inzake bestemmingsplan
Molenstraat 197-199
Voorstel inzake aanwijzing beschermd

Een fietstochtje langs de ontwikkelingen
van de Nieuwe Verbinding WP N69 levert
al gauw wat plaatjes op. Er wordt volop
gewerkt aan de kunstwerken zoals dat
heet. De aansluiting bij de Luikerweg, het
viaduct over de Keersop bij Dommelen, De
overgang bij de Keersopperdreef, de
halfverdiepte overgang bij de Molenstraat,
de overgang bij het Riethovensebos.

gemeentelijk dorpsgezicht Achterste Brug

Voorstel inzake beschikbaar stellen
voorbereidingskrediet parkeren
Valkenswaard-Zuid
Voorstel inzake evaluatie en plan van
aanpak doorontwikkeling
voedselvoorziening Valkenswaard
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Werkzaamheden aansluiting Luikerweg.

Hier kun je al duidelijk de contouren zien
hoe het moet gaan worden. En dan komt
er ook nog een kluifrotonde om de
verbinding goed te maken.

Verbinding tussen Riethoven en
Dommelen voor voetgangers en
fietsverkeer ( fiets aan de hand ) met het
Riethovense bos.
De overgang bij de Keersopperdreef
tussen Dommelen en Westerhoven. Ook
hier al ver klaar.

De halfverdiepte ligging bij de
Molenstraat, waar de verbinding tussen
Dommelen en Riethoven moet komen.
Ook hier kun je al een indruk krijgen hoe
het moet gaan worden.

Passages onder de weg door moeten voor
ecologische verbindingen zorgen.
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Zeker de moeite waard om eens een kijkje
te gaan nemen.
Als CDA Valkenswaard vinden we dat er
tijdig gewerkt moet worden aan het
invullen van het groen. In het gebied
moeten wat ons betreft nog honderden
bomen worden geplant. Het zou goed zijn
als Valkenswaard het goede voorbeeld
gaat geven en nu vast gaat beginnen met
het aanplanten. Dan kan het vast aanslaan
en aangroeien.

Op de fiets…… en dan moet er wel
een heel goed plan komen voor een
fietsnetwerk.
Heb jij dat ook zo???? Lekker fietsen over
het fietspad van Waalre naar
Valkenswaard en dan aankomen in
Valkenswaard en het begint nogal te
hobbelen???? De overgang van een mooi
geasfalteerd fietspas, wat heerlijk fietsen
is, naar vaak hobbelige fietspaden in de
gemeente die weliswaar bestraat zijn,
maar verre van comfortabel. Zo ook vaak
de wegen…… het hobbelt nogal en dat
stimuleert nu niet direct het fietsen. En
ook wij weten wel dat alles niet in een
keer kan veranderen, maar we zouden wel
willen pleiten voor gewijzigd beleid. In
heel veel dorpen om ons heen zien we

geasfalteerde wegen, met een mooie rode
fietsstrook ernaast.
Valkenswaard heeft dit niet. Dit komt, zegt
men, door kabels en leidingen. We vragen
ons echter af waarom dat dit in andere
gemeenten dan wel kan??? Dus we pleiten
ervoor dat Valkenswaard haar fietspaden
beleid gaat veranderen. Daar waar het kan
veel meer geasfalteerde fietspaden.

En ook het fietspadennetwerk in het
buitengebied verdient een boost. Als
toeristische gemeente moet je daar in
investeren.

Geef nu vast je idee hiervoor door, dan
kunnen we samen kijken wat er kan
gebeuren.

En niet alleen in het centrum. Ook voor
toerisme en recreatie is een goed netwerk
van fietspaden nodig. Aansluitend op de
paden van de omgeving. De Nieuwe
Verbinding van de WP biedt daar kansen
voor. Daar moet, nu er gewerkt wordt,
meteen Aktie worden genomen om goede
verbindingen te krijgen. Valkenswaard
moet daar echt investeren.

Doe mee en geef je idee voor een
verbetering van het
fietspadennetwerk door. Dit kan via
onze website. Op korte termijn
willen we een bijeenkomst
organiseren om hier, samen met
ons, over na te denken.
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Een idee????? We roepen je op om
een goed idee voor Valkenswaard
in te sturen. Wat vind je dat er
moet veranderen in de gemeente of
wat vind je dat er gedaan moet
worden om het beter te maken?
Graag willen we dat van je weten.
Geef een reactie via onze website (
www.cdavalkenswaard.nl ) of stop
een briefje in de bus bij van de
Venstraat 42. Of geef het door aan
een van onze fractieleden…… Er
komt altijd een antwoord.
Denk mee!!!! Doe mee!!! Het is jou
gemeente!!!!

