
 

 
 
 
Voelt als thuis… 
 
Informatiebrief Enquête geluidsoverlast Dommelen. 
 
 

 
December 2021 
 

Beste inwoner van Dommelen, 
 
Langs deze weg informeren wij u over een enquête die digitaal is uitgezet op initiatief van het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard. De gemeente heeft door middel van sociale 
media en publicatie in het Valkenswaards Weekblad gepoogd de enquête onder de aandacht te brengen. 
 
Sinds enkele weken is de nieuwe N69 opengesteld voor het verkeer. Al vrij snel na deze openstelling  ontvingen 
wij vele reacties. Hieronder zowel positieve als negatieve waaronder bijvoorbeeld klachten ten aanzien van 
geluidsoverlast als gevolg van het aanwezige verkeer op dit nieuwe tracé.  
 
H&G heeft steeds vanaf de start van dit project (2012) ingezet om, in geval er een nieuwe weg zou worden 
aangelegd, te voorkomen dat dit een negatief effect zou hebben op de leefbaarheid in Dommelen.  
Zo heeft gedurende het gehele proces de gemeente Valkenswaard richting de provincie aangedrongen op het 
treffen van geluidwerende maatregelen. Dit met als doel de overlast zoals die door velen op dit moment na de 
openstelling wordt ervaren de kop in te drukken.  
Helaas, tot op dit moment zonder het gewenste resultaat.  
 
Voor de goede orde wijzen wij u erop dat de aanleg van de weg niet valt onder de bevoegdheid van de gemeente 
Valkenswaard en haar bestuur maar onder de verantwoordelijkheid van de Provincie. Het zal dan ook de 
provincie moeten zijn die verantwoordelijk is voor het treffen van passende maatregelen.  
In 2012 is onder andere door de provincie een gebiedsakkoord N69 ondertekend met samenwerkende partijen 
waaronder Valkenswaard, waarbij de doelstelling als volgt is geformuleerd: 
 
Citaat:  
“Dit totaal pakket verbetert de leefbaarheid en bereikbaarheid in de gehele regio.” 
 
Wij, de fractie van H&G zijn dan ook de mening toegedaan dat de leefbaarheid in meerdere delen van Dommelen 
niet mag worden aangetast als gevolg van het uitblijven van maatregelen ter voorkoming van geluidsoverlast.  
 
Wij richten ons tot u middels deze brief omdat u mogelijk de publicatie van de enquête via sociale media of het 
Valkenswaards Weekblad hebt gemist.  
 
De enquête zelf kunt u vinden op het adres:  
 
www.bereikbaarvalkenswaard.nl 
Klik op het blokje “Peiling ervaringen nieuwe N69” 
 
 
Maak gebruik van deze mogelijkheid en maak zowel in positieve als negatieve zin uw ervaringen kenbaar. 
 
Laat uw stem niet verloren gaan! 
 
De enquête staat open t/m 22 december. 
 
Namens  
 

 
 
Altijd Helder en Gedreven 
 
Fractieleider, 
Bram Bots  
 
Voor vragen of informatie: secretariaathng@gmail.com 


