
 

 

Stand van zaken N69. 

 

De ontwikkelingen met betrekking tot de N69 

zijn in een steeds kritiekere fase gekomen. Er 

zal een besluit genomen moeten worden met 

betrekking tot het zoekgebied voor de weg. 

De voorkeursvariant voor de meerderheid is 

nu nog steeds de Westparallel. Een bustocht 

door de regio heeft echter veel kritiek punten 

blootgelegd. Daar moet een zo goed mogelijke 

oplossing voor gekozen worden. Indien wij 

niet tot een keuze zullen komen voor deze 

regionale problematiek, zal geld en energie 

verspild zijn en zullen we nog lang met de 

problematiek blijven zitten. Alle informatie 

over de N69 is te vinden op de website van de 

provincie; www.brabant.nl .  

 

IJsbaan 

 

15.000 bezoeken aan de ijsbaan! Fantastisch. 

Zelfs op Omroep Brabant tv was de 

Valkenswaardse ijsbaan met de omgeving te 

zien. De Stichting Valkenswaard On Ice heeft 

samen met Topevents een mooi evenement 

voor Valkenswaard neergezet. Door 

sponsoring van het bedrijfsleven en inzet van 

veel mensen is dit mogelijk gemaakt. Het was 

een mooi initiatief dat kinderen van de 

basisschool leeftijd gratis mochten schaatsen. 

 

Toeristische beurs Hamont-Achel. 

 

In het kader van veelzijdig Valkenswaard heeft 

de VVV en de lokaal toeristische adviesraad, 

samen met de gemeente een presentatie 

opgesteld voor de Pasar beurs in Hamont-

Achel. Hier wordt Valkenswaard 

gepresenteerd op toeristisch gebied. Van 

10.00 – 17.30  op 15 januari 2012 presenteert 

Valkenswaard zich in de Posthoorn te Hamont 

op de toeristische beurs. 

 

Ontwikkelingen buitengebied. 

 

Er wordt binnen de gemeente volop gewerkt 

aan het actualiseren van het bestemmingsplan 

buitengebied. Het betreft hier een 

omvangrijke operatie die gaat gelden voor het 

gehele buitengebied van de gemeente. Hebt u 

eigendommen in het buitengebied? Let dan in 

ieder geval op. Indien u te laat reageert op de 

mogelijkheden die u hebt, zit u altijd fout. 

Mensen uit de fractie kunnen u informeren. 

Aarzel niet ze te bellen. U kunt ook altijd even 

bellen met onze wethouder; 06-18302242. 

 

Slechte staat van de Markt. 



 

Bernadette van Leeuwen heeft vragen gesteld 

over de Markt. Het gaat haar hierbij om het 

volgende 

- losliggende stenen moeten vastgelegd 

worden anders gaat de nieuwe 

bestrating er snel aan. 

- Voegen moeten gevuld worden. 

- Verlichting moet werken. 

- Extra kosten moeten op zo’n korte 

termijn niet mogelijk zijn. 

Uitgangspunt hierbij is dat we als politiek 

verantwoord met de euro’s van de inwoners 

om moeten gaan. 

 

Zoeken naar betrokken jongeren. 

 

Bestuur en fractie zijn op zoek naar mensen 

die zich betrokken voelen bij het politieke 

gebeuren in onze gemeente. We willen graag 

weten hoe zij over de toekomst denken, hoe 

we zaken aan moeten gaan pakken en wat zij 

willen. Zijn er kandidaten voor een raadszetel? 

Zijn er mensen die bestuurlijk willen steunen? 

We willen niet alleen vragen, maar ook 

mogelijkheden bieden om invloed te hebben. 

Jonge ondernemers kunnen met een plan 

komen om zaken anders aan te pakken. 

Verenigingen kunnen hun inbreng hebben om 

zaken te realiseren. Cursussen zijn mogelijk 

voor weinig geld. Ontwikkelmogelijkheden 

genoeg dus. Ken je iemand? Of wil je zelf? Bel 

even met Monique Krikhaar of met 06 – 

18302242 

 

Wat nog in januari? 

 

21 januari staat het evenement Yukigassen 

nog op stapel op de Statie.  

 


