
From: Griffie
Sent: Wednesday, July 3, 2019 9:49:47 AM
To: Griffie
Cc:
Subject: FW: aanbieding petitieresultaat megaparking

Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 21:59
Aan: Lijst

Onderwerp: aanbieding petitieresultaat megaparking

Aan de gemeenteraden en Colleges van B&W van Waalre, Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard, 

Dag.

De petitie tegen een mega-parking in het natuurgebied tussen Waalre en de A67, nabij het Dommeldal, heeft tot dinsdag 02 juli, 15 

uur, 1266 ondersteuners opgeleverd. Die komen, in volgorde, vooral uit Eindhoven, Waalre, Veldhoven en Valkenswaard. 

Deze specifieke locatie is een van de 18 zoeklocaties, en wel de enige waarvoor tot nu toe een mogelijk plan op tafel gelegd is. 

Daarin worden 2500 tot 5000 auto's genoemd. Dit zoekproces is dan ook nog onvoltooid en gaat ongetwijfeld in de vakantie verder. 

Voor ASML zelf is het niet de voorkeurslocatie, maar de vastgoeddirecteur van ASML heeft de locatie nog niet willen schrappen.

Het zoekgebied voor de megaparking ligt grotendeels in natuurgebied en nadert de Dommelvallei. Dat bedreigt de biodiversiteit, 

waarover onlangs een dreigend VN-rapport verscheen, bedreigt de pas aangelegde natuurcompensatie voor elders verdwenen natuur, 

en tast de uitloop- en recreatiemogelijkheden voor de omringende woonwijken aan. Om deze redenen heeft ook Natuurmonumenten 

zich zeer kritisch over dit project geuit. 

Het bezwaar van Milieudefensie richt zich niet tegen de grote lijn van de verkeersoplossing, zoals die voor het gebied de Run 

gezocht wordt (al mocht de ambitie nog hoger), maar tegen deze specifieke zoeklocatie in overwegend natuurgebied.

Omdat de schoolvakantie nadert, en omdat we het signaal afgeleverd willen hebben voordat het zoekproces voltooid is, hebben we 

als Milieudefensie aan de gemeente Waalre gevraagd de resultaten tot dusver in ontvangst te nemen. 

De gemeente heeft daarmee ingestemd.

Op donderdag 4 juli

om 10.30 uur

in de hal van het Huis van Waalre (dat is het gemeentehuis)

zal wethouder Uijlenhoet de petitieresultaten in ontvangst nemen

Het zou een goede zaak als er veel mensen bij de overhandiging betrokken zijn. Dat geeft de inzet van de petitie meer urgentie.

Milieudefensie nodigt alle volksvertegenwoordigers en andere geïnteresseerden in de in aanhef genoemde gemeenten uit om 

op bij deze overhandiging van de petitie aanwezig te zijn, liefst iets vroeger.

In de petitie worden de handtekeningen meegenomen, die tot en met de nacht van 3 op 4 juli binnengekomen zijn. Als u zelf nog 

niet getekend heeft, of als u vrienden of kennissen heeft die dat nog niet gedaan hebben, kan dat dus alsnog. 

Na het inlevermoment laten we de petitie nog een tijd door functioneren, omdat niet duidelijk is wat er na de vakantie gaat gebeuren. 

Mogelijk komt de (inmiddels verder doorgegroeide) petitie dan nog eens van pas. Dus ook na het inlevermoment in Waalre kan de 

petitie nog gedurende een nader te bepalen tijd ingevuld worden. 

Met vriendelijke groeten

Bernard Gerard

secretaris Milieudefensie Eindhoven
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