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Motie invoering eenrichtingsverkeer Leenderweg  
 

De raad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag  

2 juli 2020 ter behandeling van agendapunt 3.3 definitief ontwerp Masterplan Centrum; 

 

 

In overweging overweging nemende dat: 

• het college in het ontwerp Masterplan Centrum, voor wat betreft de rijrichting op de 
Leenderweg, uitgaat van tweerichtingsverkeer tussen Europalaan en Markt; 

• door dit tweerichtingsverkeer er veel verkeersdruk ontstaat op de kruising 
Leenderweg/Bakkerstraat/Karel Mollenstraat Zuid; 

• er, vanwege de breedte van het wegvak, ook een ongewenst onveilige situatie ontstaat voor 
het fietsverkeer als aan beide kanten van de Leenderweg een (te) smal fietspad wordt 
gerealiseerd;  

• een tweerichtingsverkeer ook niet past in het totaalbeeld van eenrichtingsverkeer dat in het 
Masterplan voor de totale Markt wordt gecreëerd; 

• bij het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Leenderweg, en wel van Markt 
naar Europalaan, een veiligere situatie ontstaat voor het fietsverkeer; 

• het bij de invoering van eenrichtingsverkeer mogelijk wordt de straat meer te vergroenen en 
daarmee een bijdrage te leveren aan het voorkomen van wateroverlast;  

• de ruimte die hierdoor ontstaat op de Leenderweg ook kan worden gebruikt om het fietspad 
in te richten met een breedte van 1.70 meter; 

• met de invoering van het eenrichtingsverkeer op de Leenderweg weliswaar de mogelijkheid 
verdwijnt voor de bus om over de Leenderweg richting de Markt te rijden, maar dat dit 
eenvoudig kan worden opgelost door het verplaatsen van de bestaande bushalte op de 
Europalaan, aan de Zuidzijde van de Valkenierstraat ter hoogte van het Frans van Best 
plantsoen naar de Noordzijde van de Valkenierstraat, waarna de bus eenvoudig via de 
Valkenierstraat en Eindhovenseweg naar de Markt kan rijden. 

  

verzoekt het college: 

De mogelijkheid te (laten) onderzoeken om het in het ontwerp Masterplan Centrum 
uitgewerkte tweerichtingsverkeer Leenderweg te wijzigen in een eenrichtingsverkeer, en wel 
van West naar Oost tot aan de Europalaan. 
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