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Beste inwoners, 

Dommelen-Zuid

Nieuwsbrief

Door de komst van de nieuwe N69 worden de wegen in Dommelen drukker. Om dit zoveel 

mogelijk te beperken is er de afgelopen jaren samen met inwoners hard gewerkt aan een 

ontwerp voor de herinrichting van de Westerhovenseweg, Brouwerijdreef, Bergstraat, 

Norbertusdreef, Venbergseweg en Dommelseweg in Valkenswaard. In de eerste nieuwsbrief 

Dommelen Zuid (december 2020) bent u geïnformeerd over de ontwerpen. In de nieuwsbrief 

die nu voor u ligt, geven we u een zo goed mogelijk inzicht in de werkzaamheden in 

uw wijk. Wat gaat er gebeuren en wat kunt u verwachten? Let op: de aannemer en de 

gemeente gaan nog in detail aan de slag met de fasering van de Westerhovenseweg, hoe 

de werkzaamheden uit te voeren. Toch kiezen we ervoor u alvast te informeren omdat de 

vakantieperiode eraan komt. Zodra we meer weten, hoort u het van ons. Medio juli is de 

aannemer bekend en komt hij in uw wijk op bezoek. 

Juli 2021

Nieuwsgierig naar de input op de voorlopige ontwerpen? Ga naar Dommelenzuid-inbeeld.nl

Deze nieuwsbrief over Dommelen-Zuid ontvangt u nog in de brievenbus. Wilt u in de toekomst op de hoogte 
blijven van de werkzaamheden? Schrijf u dan in voor de digitale nieuwsbrief via dommelenzuid@valkenswaard.nl

Verkeersmaatregelen Venbergseweg 
Mede vanuit de klankbordgroep zijn zorgen geuit over de (verkeers)

veiligheid van de Venbergseweg tijdens de werkzaamheden. 

Deze weg ligt buiten de bebouwde kom en heeft hiervoor de 

snelheidsbeperking van 60 km per uur. De rijbaan is relatief smal en 

voetgangers, fietsers en automobilisten rijden dicht op elkaar. De 

Venbergseweg maakt geen onderdeel uit van de omleidingsroute. 

Maar de verwachting is dat lokaal verkeer deze route toch gebruikt. 

Veiligheid staat voorop. Daarom is besloten om op korte termijn 

(tijdelijke) verkeersremmende maatregelen toe te passen op de 

Venbergseweg. 

Vragen?
We begrijpen dat de maatregelen overlast geven voor u en 

uw naasten. We proberen in overleg met de aannemer alle 

werkzaamheden zo snel mogelijk te laten verlopen. Onze excuses 

voor het ongemak. We hopen op uw begrip en medewerking. 

Heeft u vragen? Laat het ons dan weten. Mail of bel naar 

verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl of 040 – 208 35 99. Ook 

als u zich aan wilt melden, voor de nieuwsbrief. Kijk op www.

valkenswaard.nl/dommelen-zuid voor de meest actuele informatie. 

Hoe zit het nu precies? Kort samengevat!
Medio juli weet de gemeente welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren aan de Westerhovenseweg en een gedeelte van 

de Brouwerijdreef. In overleg met deze aannemer wordt bepaald hoe de fasering van de wegwerkzaamheden eruit komt te zien. Dit 

betekent dat we vanaf half juli aan kunnen geven wanneer welk stukje weg wordt aangepakt. Dat gaat in fasen vanaf 16 augustus t/m 

oktober/november ongeveer. Het kan best zijn dat uiteindelijk een gedeelte van de weg maar één of twee weken dicht gaat. Het zou 

zelfs kunnen zijn dat u gewoon elke avond met uw auto voor het huis kunt (’s morgens op tijd wegzetten). De exacte details komen 

nog. Een aannemer zal er alles aan doen om uw veiligheid en bereikbaarheid te waarborgen. Inwoners hoeven zich geen zorgen te 

maken over bereikbaarheid van hulpdiensten bij calamiteiten. Aannemers doen dit soort werkzaamheden dagelijks en zijn er expert in. 

De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Wanneer de aannemer bekend is, zal hij:

• met alle inwoners kennis maken waar de werkzaamheden plaatsvinden

• exact uitleggen hoe hij te werk gaat, wanneer hij welke stukje weg aanpakt

• 1 vast contactpersoon aanstellen die u 24/7 kunt bellen

• een speciale app instellen waarop u alle werkzaamheden kunt volgen, klachten kunt indienen of vragen kunt stellen

• goed contact onderhouden met u en alle bedrijven in de omgeving

• toegankelijkheid van de brouwerij in de gaten houdt

• goed nadenken over omleidingsroutes, bewegwijzering 

• eventueel helpen met boodschappen of vuilnis aan de weg zetten



Nieuwe N69 en herinrichting Dommelen-Zuid
De nieuwe N69 loopt voor op planning en wordt waarschijnlijk in 

oktober opengesteld voor verkeer. De weg gaat alvast open, maar 

is nog niet opgeleverd. Er volgen nog restwerkzaamheden. Ook de 

voorbereidingen voor de herinrichting van de wegen in Dommelen 

krijgen steeds meer vorm. We starten de werkzaamheden bij de 

Westerhovenseweg met een stukje Brouwerijdreef tot aan de 

bocht bij het Goudenrijderhof. Vervolgens werken we aan de 

Brouwerijdreef, Bergstraat, Norbertusdreef, Dommelseweg en 

Venbergseweg. 

Werk aan de weg in de regio
De provincie heeft een mobiliteitsvisie opgesteld om het 

wegennetwerk rondom de nieuwe N69 te verbeteren. De nieuwe 

N69 sluit aan op de A67 bij Veldhoven, waardoor omliggende 

gemeenten ook hun wegen aan moeten passen. Hierdoor wordt 

in buurgemeenten Waalre, Bergeijk, Eersel en Veldhoven aan de 

weg gewerkt. Het is heel vervelend dat we in Dommelen flink aan 

de weg moeten timmeren, maar het is onvermijdelijk. Uiteindelijk 

wordt de bereikbaarheid van de regio beter. 

Wat krijgt u ervoor terug?
Uiteindelijk krijgen inwoners een mooiere Westerhovenseweg terug 

waar rustiger gereden wordt (30 km/u zone) en fietsers alle ruimte 

krijgen (gescheiden fietspad) in een groene omgeving. Ook komt 

er meer parkeerruimte en wordt gekeken naar de waterberging 

op plekken waar dat een probleem is. Diverse inwoners en 

de klankborgroep hebben hier de afgelopen jaren hard aan 

meegewerkt hoe uw wijk het beste ingericht kan worden!

Wat gaat er gebeuren?
De werkzaamheden aan de Westerhovenseweg en het stukje 

Brouwerijdreef starten in de week van 16 augustus. De verharding 

wordt verwijderd en de nutsbedrijven verleggen kabels en leidingen 

waarbij erop gelet wordt dat die locatie goed bereikbaar blijft voor 

eventueel onderhoud. Om alle werkzaamheden snel en goed uit 

te voeren, wordt de Westerhovenseweg voor doorgaand verkeer 

afgesloten voor ongeveer 4 maanden. Dat is een lange tijd. We 

begrijpen dat dit voor onze inwoners erg vervelend is. Gelukkig is 

medio juli de aannemer bekend. Samen met de gemeente werkt 

de aannemer de werkzaamheden in detail uit. De aannemer zal 

vanaf half juli bij u in de wijk komen en precies vertellen hoe hij zijn 

werk aanpakt en wat dat voor u betekent. Zo is het bijvoorbeeld 

best mogelijk dat u elke avond toch uw auto voor de deur kunt 

parkeren als u deze ’s morgens op tijd heeft weggezet. Mocht u 

uw werk aan huis uitvoeren, of moeten laden en lossen, dan kan 

dat lossen met uw wagen mogelijk toch haalbaar zijn. Verder is de 

bereikbaarheid voor hulpdiensten en calamiteiten goed op orde. 

Aannemers doen dit soort werkzaamheden dagelijks, hebben 

contacten met de hulpdiensten en zorgen ervoor dat veiligheid en 

bereikbaarheid gewaarborgd zijn. Mocht u zich toch zorgen maken, 

wacht dan even tot de aannemer vanaf half juli u informeert wat er 

precies gaat gebeuren en wat er mogelijk is. De aandacht is er echt 

op gericht om de doorlooptijd van de uitvoering zo snel mogelijk te 

laten gebeuren. Met loopplaten kan eenieder sowieso zijn woning 

bereiken. Ook voor minder valide bewoners. 

Meteen wateropvang regelen 
We houden bij het aanleggen van de Westerhovenseweg ook 

meteen rekening met de opvang van regenwater bij hevige buien. 

Hiermee zijn in het verleden problemen geweest. De weg komt 

lager te liggen dan de omliggende woningen en fungeert zo als 

waterbuffer. Het riool is niet opgewassen tegen hevige stortbuien 

zoals de afgelopen jaren in juni regelmatig voorkwam. Grotere 

buizen aanleggen is ook niet de oplossing. Wanneer de weg lager 

ligt, wordt het overtollige water wat niet direct het riool in kan voor 

een korte periode opgevangen op de weg. Het loopt dan niet de 

woningen in. Daarnaast werken we in de hele gemeente aan een 

‘natuurlijke’ wateropvang door meer vergroening aan te brengen.

Laden elektrische auto’s
Er staat een laadpaal in het Begoniapad, ter hoogte van de Irislaan. 

Verder zijn we andere mogelijkheden voor laadpalen aan het 

bekijken in de buurt, mocht er een tekort ontstaan vanwege de 

werkzaamheden dat inwoners onvoldoende kunnen laden aan huis. 

Parkeren in Crocuslaan 
Om parkeeroverlast in de wijk zoveel mogelijk te beperken, worden 

aan de Crocuslaan (tussen de Bergstraat en Hyacinthlaan) tijdelijke 

parkeervoorzieningen aangebracht in de groenvoorziening. 

Hiervoor wordt nog een procedure doorlopen. De parkeerplaatsen 

worden na de werkzaamheden weer verwijderd. 

Bushaltes 
De tijdelijke afsluiting houdt ook in dat er 3 bushaltes tijdelijk 

komen te vervallen. Het gaat dan om de Westerhovenseweg, 

Brouwerijplein en de Bergstraat. Samen met de busmaatschappij 

bekijken we alternatieven voor de bereikbaarheid van het openbaar 

vervoer. Hierover later meer informatie. 

Omleidingsroutes auto’s 
Om het verkeer zo goed mogelijk om te leiden, worden 

tijdig borden geplaatst. Het verkeer vanuit Eersel, Bergeijk en 

Westerhoven wordt omgeleid via het zuidelijke gedeelte van de 

N69 naar de Luikerweg. Het verkeer vanuit Dommelen gaat via 

de Bergstraat, Dommelseweg, Luikerweg en een stukje van het 

zuidelijke deel van de N69 richting Eersel. 

Omleidingsroute fietsers
De omleidingsroute vanuit Westerhoven blijft gehandhaafd tot de 

openstelling van de Westerhovenseweg. Vanuit Braambos creëren 

we een tijdelijk fietspad tot de Mgr. Smetstraat. Deze wordt 

afgesloten bij de start van de werkzaamheden aan dit stuk van de 

Westerhovenseweg. Scholengemeenschap WereDi is op de hoogte 

gebracht. 

De klankbordgroep voor de Westerhovenseweg 
bestaat uit: Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, 
WeDommelen, Busmaatschappij en bewoners uit de 
werkgroep Westerhovenseweg.


