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Gemeente Valkenswaard gaat over tot handhaving gemotoriseerd verkeer 

fietspad Oude Spoorbaan. 

 
Valkenswaard, 09 september 2016, 

 
Na maandenlange inspanningen van Groen en Heem  hebben de colleges van burgemeesters 
en wethouders van zowel de gemeente Valkenswaard en Waalre besloten om daadwerkelijk 
te handhaven op gebruik van gemotoriseerd verkeer van het nieuwe fietspad Oude 
Spoorbaan. 
 
Tijdens de juridische schermutselingen van vorig jaar besloot de rechter dat het fietspad ondanks de 

nodige bezwaren er toch mocht komen maar dat gemotoriseerd verkeer verboden zou zijn. Ook in 

het bestemmingsplan werd opgenomen dat de gemeente doeltreffende verkeersmaatregelen moest 

nemen om gemotoriseerd verkeer te weren. 

Na openstelling van het fietspad bleek dat de beide gemeenten de gemaakte afspraken niet 

naleefden. Zo werden o.a. de verkeerde verkeersborden geplaatst zodat gemotoriseerd verkeer 

daardoor was toegestaan en ontbraken de maatregelen om dit verkeer van het fietspad te weren. 

Groen en Heem sprak de gemeenten hier op aan zodat alsnog de juiste borden werden geplaatst. 

Ook werden maatregelen getroffen om met name auto’s en quads toegang tot het fietspad te 

ontzeggen. Deze waren echter niet voldoende zodat Groen en Heem alsnog een officieel verzoek tot 

handhaving indiende. De A2-bezwarencommissie legde onafhankelijk alle argumenten op de 

waagschaal met als resultaat dat de gemeenten Valkenswaard en Waalre hebben toegezegd te 

handhaven op naleving van de regels.  

Voor verkeershandhaving in de hele gemeente Valkenswaard zijn, naar eigen zeggen van de 

gemeente, helaas echter maar 50 uren op jaarbasis beschikbaar voor controle op brommen op 

fietspaden. Daadwerkelijk handhaven wordt er daardoor niet eenvoudiger op, waardoor de belangen 

voor flora en fauna weer in het gedrang komen, met name ook voor de zeldzame en kwetsbare 

reptielsoorten, die vooral door brommers  worden overreden. 

We zijn tevreden met het feit dat de gemeenten Valkenswaard en Waalre toch hun 

verantwoordelijkheden nemen. We houden naleving van de gemaakte afspraken in de gaten zodat 

fietsers ongestoord en met plezier gebruik van het fietspad kunnen maken zonder overlast voor 

natuur, mens en dier van vooral brommers. 
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Over Groen en Heem Valkenswaard e.o. 
De Vereniging Groen en Heem Valkenswaard en omstreken streeft naar een kwalitatief hoogwaardig milieu en 
natuur-en cultuurhistorisch landschap en werkt daartoe aan ontwikkeling, behoud en versterking ervan. De 
vereniging wil  gesprekspartner zijn van alle belanghebbenden en vraagt aandacht voor een verantwoord 
natuur-milieu- en cultuurhistorisch beleid. 
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