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De problemen met bereikbaarheid en leefbaarheid 

spelen al vele tientallen jaren. Door de politiek is in 

april 2007 een akkoord bereikt over maatregelen om 

de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. In dat 

akkoord neemt de problematiek N69 een belangrijke 

plaats in. 

De actiegroep N69 wil inwoners, winkeliers, instellin-

gen, scholen en bedrijven mobiliseren om de druk op 

de minister te verhogen zodat hij in oktober, als de 

prioriteiten worden gesteld en het geld wordt ver-

deeld, een positief besluit neemt. Het mag niet bij 

papier blijven maar na vele tientallen jaren moet het 

probleem eindelijk worden opgelost.

En wat willen we dan bereiken?

1.  Krachten bundelen en de politiek massaal steunen zodat de beoogde oplossing – 

 uiteindelijk een nieuw wegtracé voor de N69 – wordt gerealiseerd.

2.  Het vrachtverkeer zo snel mogelijk weren uit de centra van Valkenswaard en Waalre.

3.  De bevolking bewust maken van het probleem, actief betrekken en mobiliseren.

4.  Een vereniging die de acties ondersteunt zo lang als nodig is en zorgt voor geld om 

 de acties te bekostigen.

5.  Met als einddoel: leefbare en veilige centra in Valkenswaard en Waalre waarin het 

 goed toeven is

Het aantal auto’s en vrachtauto’s door het centrum 

van Valkenswaard en door het centrum van Aalst-

Waalre is in de afgelopen jaren enorm toegenomen 

en zal alleen maar verder toenemen. Daardoor doet 

de N69, de weg van Eindhoven naar de Belgische 

grens, iedere dag weer een enorme aanslag op de 

leefbaarheid, de veiligheid, de bereikbaarheid en de 

economische ontwikkeling van deze twee dorpen.

Onveiligheid, geluidshinder en luchtverontreiniging zijn 

de ernstigste problemen die deze weg veroorzaakt. 

Bovendien voldoet de weg niet als verbinding tussen 

Eindhoven, Valkenswaard en de Belgische grens 

waardoor veel sluipverkeer ontstaat.

Onderstaande vereniging / organisatie staat geheel 

achter de initiatieven van de Aktiegroep N69.

Vereniging / organisatie:

........................................................................................................

Contactpersoon:

........................................................................................................

Datum ondertekening:

........................................................................................................

Handtekening:

.......................................................................................................

Het probleem...

Ondertekening manifest

Waarom nú ineens al die drukte? Omdat het er op 

lijkt dat een oplossing nu dichterbij is dan ooit. Maar 

dat hebben we al vaker gedacht. Daarom heeft een 

groep actieve inwoners uit Valkenswaard en Waalre, 

afkomstig uit bedrijfsleven, politiek en bevolking, het 

initiatief genomen om in actie te komen om zo de 

druk op de minister te verhogen en duidelijk te maken 

dat de regio schreeuwt om een oplossing. Het móet 

nu eindelijk gaan gebeuren!

Noodzaak om in actie te komen... Doel van de acties...

Hoe verder?!
1.  Krachten bundelen en de politiek massaal 

 steunen zodat de beoogde oplossing – 

 uiteindelijk een nieuw wegtracé voor de 

 N69 - wordt gerealiseerd.

2.  Het vrachtverkeer zo snel mogelijk weren 

 uit de centra van Valkenswaard en Waalre.

We hebben allerlei acties voor ogen om onze doelen 

te bereiken. Posters, briefkaarten, acties op scholen, 

blokkades: het zijn slechts enkele voorbeelden. Dit ma-

nifest is de eerste in een reeks van acties en vooral 

bedoeld om nog meer steun maar vooral ook geld te 

krijgen om de acties te betalen. We doen daarbij ook 

een beroep op de gemeenteraden omdat de proble-

men door iedereen worden onderschreven en de 

oplossing daarvan in het belang is van alle inwoners. 

We denken dat we met € 10.000,-- met enige regel-

maat indringend de aandacht kunnen vestigen op het 

probleem. We beginnen vriendelijk maar hardere 

acties zijn niet uitgesloten als resultaten uitblijven.

Welke acties?!
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