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Nieuwsbrief EXTRA. 

CDA 

Valkenswaard. 

Vanaf nu elke 14 dagen een extra 
nieuwsbrief, maar een korte. 

Het lijkt dat er niet veel gebeurt. Maar het 
werk op de Markt gaat steeds door. En 
natuurlijk is het minder zichtbaar dan dat 
er bo ven de grond werkzaamheden 
worden verricht, maar die voorbereidende 
werkzaamheden gaan goed.  
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Er zit al een hoop onder de grond. 
Leidingen zijn verwijderd en verlegd. 
Afvoeren aangesloten en nog veel meer. 
Dingen waar je straks niets meer van ziet. 
Zichtbaar is er dus nog niet zoveel, maar 
de werkzaamheden gaan tot nu toe goed. 
De rijbaan is eruit. Granulaat voor de 
bomen zit erin. En het werk gaat lekker 
door. Maar ik hoop wel dat we volgende 
keer wat meer kunnen laten zien van hoe 
het gaat worden. 

 

En zoals je kunt zien komt er straks een 
hele strook voor de terrassen aan de 
westkant van de Markt. Zeker weten dat 
het er gezellig uit komt te zien. De coalitie 
houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. 
Wel een wens van ons als CDA 
Valkenswaard is dat de bomen van 
onderen middels een spotje aangelicht 
worden. Dat brengt meer sfeer en zal 
straks bijdragen aan de huiskamer van 
Valkenswaard. Een gezellig plein met 
potentie! 

Maar omdat er nog niet zoveel is te laten 
zien hier nog twee andere foto’s; 
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De voetgangersoversteek bij Einderheide. 
Op Riethovens grondgebied, maar waar je 
straks prachtig de Riethovense bossen 
kunt bereiken. 

 

Van hieruit kijk je wel op de woningen van 
Dommelen. We willen wel dat er een 
flinke buffer komt tussen de weg en 
Dommelen. De aanplant had hier al 
gebeurd moeten zijn in onze optiek. Met 
de provincie was toch de afspraak 
gemaakt dat de weg niet gezien zou 
worden van Dommelen ( de woningen ) 
uit. Dus zo snel mogelijk beplanten en 
indien nodig een aarden wal! Misschien 
goed dat hier nu al vragen over worden 
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gesteld, al ligt het niet op Valkenswaards 
grondgebied. 

Heb je nog vragen? Stel ze aan fractie of 
bestuur. Vooral de fractie moet u 
antwoorden kunnen geven of vragen 
kunnen stellen aan het college. 

We wensen iedereen 
een fijne Pasen! Een 
feest van licht. Met 

een snelle 
vaccinnatie zal het 

ook daar wat lichter 
gaan worden! 

Adressen fractie; 

 

daveygerlings@outlook.com 

ghma@xs4all.nl ( Gerrie ) 

ar4630@gmail.com ( Arianne ) 

ymollen@gmail.com ( yolande ) 

francois.smits@chello.nl 

Adressen bestuur: 

Adressen bestuur: 
Ria Smeijers, Bergstraat 54, Dommelen. 
Michiel Hendrikx, Warande 41, 
Valkenswaard 
(secretaris@cdavalkenswaard.nl) 
Guus van Gorp, Marijkestraat 10, 
Valkenswaard. 
Jaqueline Kho, Snijderwei 4, Dommelen. 
Mart Wijnen, van de Venstraat 42, 
Valkenswaard. 06 127 76 707 
mart.wijnen1954@gmail.com  
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