
Op weg naar een 
Bereikbaar Valkenswaard!
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Valkenswaardseweg 
De Valkenswaardseweg tussen Waalre en 
Valkenswaard wordt de komende twee jaar 
grondig aangepakt. Zo komen er onder 
meer maatregelen om vrachtverkeer te 
weren. De werkzaamheden worden in drie 
hoofdfasen uitgevoerd:
• Valkenswaardseweg - Lissevenlaan: 

Fase 1 (juni – oktober 2022)
• Raadhuisstraat – Burg. Mollaan: Fase 2 

(oktober 2022 – februari 2023)
• Burg. Mollaan tot N2: Fase 3A (juli 

2023 – januari 2024)
• Kruisingen Kon. Julianalaan-Raadhuisstraat 

+ Vitaal dorpshart Aalst: Fase 3B, 3C en 
3D (februari 2023 – april 2024)

• Aanpassen belijning vanuit Valkenswaard 
tot aan gemeentegrens Waalre.

Meer informatie is te vinden op 
www.duurzaamdoorwaalre.nl 

Geenhovensedreef
Door de aanpassingen in het centrum pakken 
we in 2022 verschillende kruispunten op de
Geenhovensedreef aan om de 
verkeersveiligheid te verhogen. 

Eindhovenseweg Noord
Aan het Noordelijkste stuk van de 
Eindhovenseweg wordt in het derde kwartaal 
van 2023 gewerkt. Dat is het laatste stuk van de 
Eindhovenseweg dat aangepakt wordt. Je kunt 
er wel deels bij voor de winkels. 

Centrum Valkenswaard
Het centrum van Valkenswaard ondergaat 
een metamorfose. Op diverse plekken 
wordt gewerkt aan de weg. Het centrum 
moet vooral gezelliger en groener worden. 
Bovendien wordt het een plek voor fietsers 
en voetgangers waar de auto vooral te gast 
is. De afgelopen jaren zijn de parkeerplaatsen 
aan de rand van het centrum al aangepakt. 
Ook de Markt, de Waalreseweg en een deel 
van de Eindhovenseweg zijn al klaar. De 
komende tijd wordt nog gewerkt op onder 
meer de Leenderweg, Eindhovenseweg en 
Kleine Markt. Voor een compleet overzicht, 
kijk op www.valkenswaard.nl/masterplan 

Dommelen-Zuid
De aanleg van de nieuwe N69, ook wel 
Westparallel genoemd, heeft gevolgen 
voor de verkeerssituaties op verschillende 
wegen in Dommelen-Zuid. We vinden het 
belangrijk dat de bereikbaarheid goed blijft 
en ook de leefbaarheid voor bewoners mag 
niet verminderen. Samen met de bewoners 
is gekeken welke aanpassingen nodig zijn. 
Uiteindelijk is er gekozen om de Bergstraat, 
de Norbertusdreef, de Vernbergseweg 
en de Dommelseweg aan te pakken. De 
Westerhovenseweg is al in 2021 opgeleverd. 
De planning van de uitvoering van de overige 
straten Dommelen Zuid en de Dommelseweg 
ziet er als volgt uit:
• Bergstraat en Norbertusdreef: 1e t/m 3e 

kwartaal 2023
• Venbergseweg: medio 2023
• Dommelseweg: 1e t/m 3e kwartaal 2024
Meer informatie: bereikbaarvalkenswaard.nl/
werkzaamheden-dommelen-zuid

Kijk voor meer informatie op:
bereikbaarvalkenswaard.nl of
watgebeurtervoormijndeur.nl/valkenswaard
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