Gewoon ‘t Gegraaf
verrassend veelzijdig

Praat mee over uw wijk
op 20 november!
Enkele weken geleden hebt u als bewoner van
’t Gegraaf een uitnodiging ontvangen voor de bewoners
avond op vrijdag 20 november. De uitnodiging kwam
van de leden van de nieuwe wijkcommissie. Zij maken
op die avond graag kennis met zoveel mogelijk wijk
genoten. U bent er toch ook bij?
De avond vindt plaats in de grote zaal van Speeltuin
Geenhoven aan de Hoppenbrouwers 15 en begint
om 20.00 uur.
Dommelkwartier
Zoals u weet zijn er plannen voor ontwikkeling van het
gebied rondom de westzijde van ’t Gegraaf: het zoge
noemde Dommelkwartier. Dit is het gebied tussen
Hoppenbrouwers en Lijsterbeslaan, het Dommeldal en het
gebied ten noorden van de Weegbree. Op de bewonersavond krijgt u informatie over de stand van zaken van het
Dommelkwartier. Natuurlijk is er na afloop van de bijeenkomst ook gelegenheid om nog gezellig wat na te praten
met uw wijkgenoten. Wij hopen op een grote opkomst!

Kinderen vermaken zich opperbest op de buurtsport- en speldag van zondag 14 juni jl.
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Enquêteformulier
Bij de uitnodiging trof u ook een enquêteformulier aan.
Hierop kon u de thema’s en onderwerpen invullen die u
belangrijk vindt voor uw wijk. De inleverdatum voor de
formulieren is onlangs verstreken. Mocht u uw reactie nog
niet gegeven hebben, dan kan dat alsnog op de bewonersavond. Op deze avond wordt ook even teruggekeken naar
de zaken die op grond van het wijkontwikkelingsplan voor
’t Gegraaf in de periode 2007 tot nu zijn gerealiseerd.
Vervolgens wordt er vooruit gekeken naar de gebeurte
nissen die voor ’t Gegraaf in de (nabije) toekomst van
belang zijn. Daarbij is uw inbreng als wijkbewoner van
groot belang.
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Nieuwe leden Wijkcommissie
’t Gegraaf stellen zich voor
In de vorige nieuwsbrief meldden wij al dat door
omstandigheden drie van de vier leden van de wijkcommissie van ’t Gegraaf zijn gestopt met hun werkzaamheden.
Sinds april hebben gelukkig diverse actieve bewoners
van de wijk zich aangemeld om de wijkcommissie
nieuw leven in te blazen.
De samenstelling van de commissie is nu als volgt:
•	Erwin Vorstenbosch, voorzitter
• Jennifer van Deursen, secretariaat
• Cor Schijvens
•	Mientje Stolk
•	Leo Litjens
•	Mieke van den Dungen
•	Emile Weijters
• Peter Wijnen
Op dit moment werkt de nieuwe wijkcommissie hard
aan de voorbereidingen voor de bewonersavond op
20 november en aan een samenwerkingsovereenkomst
(convenant) die gesloten wordt met de gemeente
Valkenswaard. In deze nieuwsbrief stellen enkele leden
zich alvast aan u voor. Op de bewonersavond van
20 november kunt u persoonlijk kennis met hen maken.
Zij hopen velen van u dan te ontmoeten!
Erwin Vorstenbosch: “Ik ben sinds 1999 inwoner van ‘t
Gegraaf. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen; een zoon
van 7 en een dochter van 5. Momenteel ben ik voorman/projectleider bij een cultuurtechnisch bedrijf.
Ik ben in de wijkcommissie gekomen omdat ik de wijk
wat zou willen veranderen. Het is naar mijn inziens nog
veel te ‘grijs’ in de wijk. En daar moet verandering in
komen. Het straatbeeld mag best wat attractiever:
schoner en groener.
Het is leuk om samen met anderen de veranderingen
in de wijk te organiseren en te realiseren. Nu nog
kleinschalig, maar misschien kan het wat groter in de
toekomst. We gaan ervoor en hopen voor alle wijk
bewoners wat te kunnen betekenen.”

Jennifer van Deursen: “Ik woon sinds 2006 in ‘t Gegraaf
samen met mijn partner en 2 dochters van 8 en 6 jaar.
Ik kom uit Valkenswaard, maar heb ook nog even in
Friesland en West-Brabant gewoond. Ik werk parttime als
administratief medewerkster bij Lokaal Loket van de
gemeente Eersel. Op het Lokaal Loket worden aanvragen
behandeld vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Ook helpen wij mensen met vragen rondom
minimaregelingen en welzijnsvoorzieningen. Ik wil graag
betrokken zijn bij ontwikkelingen in mijn woonplaats en
directe leefomgeving, met name in de wijk ‘t Gegraaf.
Vandaar dat ik me heb aangemeld als lid van de wijk
commissie en ik hoop een positieve bijdrage te kunnen
leveren.”
Leo Litjens: “Ik ben geboren en getogen in Valkenswaard
en woon sinds 1990 samen met mijn vrouw en dochters in
‘t Gegraaf. Ik heb mezelf opgegeven voor de
Wijkcommissie omdat ik het belangrijk vind dat het veilig
in de wijk is, voor jong en oud. Ook vind ik het belangrijk
dat er kritisch gekeken wordt naar veranderingen en aanpassingen in de wijk. Ik wil graag een positieve bijdrage
hieraan leveren, samen met mijn medecommissieleden,
maar ook met de medebewoners van ‘t Gegraaf en de
gemeente. Vanwege mijn handicap blijkt dat ik vaak
anders aankijk tegen bepaalde dingen dan anderen. Graag
zou ik me dan ook inzetten voor de minder valide mede
bewoners.”
Mieke van den Dungen: “Ik ben 55 jaar, getrouwd en
moeder van drie kinderen. Ik werk parttime als boekhoudster op een advocatenkantoor en sport zoveel mogelijk.
Ook ben ik lid geworden van de wijkcommissie met de
bedoeling een actieve bijdrage te leveren aan de groenvoorziening in onze wijk. Zonder een goede groenvoorziening verliest de wijk zijn glans, wat zeker niet mag gaan
gebeuren. Andere zaken waarvoor ik speciale interesse
heb zijn verkeer en veiligheid. Mijn streven is om samen
met de bewoners, deze mooie woonomgeving te behouden
en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen.”

Van links naar rechts: Erwin Vorstenbosch, Jennifer van Deursen, Cor Schijvens, Mientje Stolk,
Leo Litjens en Wijkcoördinator Ton Hendriks. De andere leden staan niet op de foto.

Mientje Stolk: “Ik woon
sinds 1982 in ‘t Gegraaf.
Ik heb me twee jaar geleden
tijdens een bewonersavond
opgegeven voor het wijk
ontwikkelingsproject. Sinds
die 1
tijd hebben we al erg
veel gedaan: zoals de kerst
actie bij de EM-TÉ en twee
keer de sport -en speldag
georganiseerd. De volgende
stap is deze wijkcommissie.
Hopelijk krijgen we dan nog
meer dingen geregeld die
goed zijn voor de wijk.”

Woningbelang
bouwt aan de Wollegrasstraat
Op de huidige schoollocatie aan de Wollegrasstraat in
’t Gegraaf ontwikkelt Woningbelang een nieuwbouwproject. Het
project bestaat uit 38 woningen; 26 seniorgeschikte apparte
menten en 12 zorgappartementen voor cliënten van Lunetzorg.
De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn in volle gang.
Nadat het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage hebben gelegen, heeft de
gemeenteraad op 22 oktober het bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt op dit moment ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis. U kunt het
bestemmingsplan ook bekijken op de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl. Op de homepage klikt u dan in
de rechterkolom op ‘Digitaal loket’. Hierna kiest u voor
‘Bestemmingsplannen’.
In beroep
Tot en met 16 december bestaat nog de mogelijkheid om
in beroep te gaan tegen dit vastgestelde bestemmingsplan. Indien van deze mogelijkheid geen gebruik wordt

gemaakt is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan
de gemeente de bouwvergunning afgeven.
Start begin 2010
Naar verwachting start Woningbelang begin 2010 met de
bouw en zullen de appartementen in het voorjaar van 2011
opgeleverd worden. Gebleken is dat er in ’t Gegraaf grote
behoefte is aan meer mogelijkheden tot seniorenhuisvesting en aan woonzorg-appartementen. In die zin wordt er
ook gekeken naar de aanwezigheid van voorzieningen in
de directe omgeving. Door de bouw van dit appartementencomplex levert Woningbelang een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk ’t Gegraaf en dus ook een bijdrage aan
het Wijkontwikkelingsplan ‘Gewoon ’t Gegraaf’.

Stand van zaken
project
‘Dommelkwartier’
Er is een gebiedsvisie opgesteld voor het
gebied nabij De Weegbree en Hoppen
brouwers bij de wijk ’t Gegraaf in
Valkenswaard. De visie wordt aangeduid
met de naam ‘Dommelkwartier’ en bevat
een beschrijving van de stedenbouw
kundige invulling van de locatie. Ook zijn
hierin de randvoorwaarden vastgelegd,
waaraan de toekomstige ontwikkeling
dient te voldoen. De gebiedsvisie
‘Dommelkwartier’ gaat uit van bouw
plannen aan De Weegbree, maar ook aan
de Hoppenbrouwers en van natuur
ontwikkeling in het Dommeldal.
Bij de bouwplannen gaat het om grond
gebonden seniorenwoningen, zorg
woningen, vrije kavels voor particulier
opdrachtgeverschap, grondgebonden
sociale koopwoningen voor starters,
grondgebonden vrije sector koopwoningen
en een kantorenlocatie.

Lees verder op pagina 4.
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Verloop procedure
De gebiedsvisie is in het kader van de inspraakprocedure
gepubliceerd in maart 2009 en heeft 6 weken (tot en met
eind april) ter inzage gelegen. Tijdens de terinzagelegging kon iedereen een zienswijze indienen bij het college
van burgemeester en wethouders van Valkenswaard.
De ingediende zienswijzen zijn beoordeeld en voorzien
van een gemeentelijke reactie. De zienswijzennotitie
met daarin de gemeentelijke reactie is vervolgens ter
vaststelling naar het college van burgemeester en wethouders gegaan. Het college heeft op 14 juli 2009 de
gebiedsvisie en het daarbij behorende natuurinrichtingsplan vastgesteld.
Voorontwerpbestemmingsplan in voorbereiding
Het voorontwerpbestemmingsplan is op dit moment in
voorbereiding. Naar verwachting zal voor het einde
van het jaar of aan het begin van volgend jaar dit voor
ontwerp gedurende een periode van zes weken voor
iedereen ter inzage worden gelegd. De hierop ingediende
inspraakreacties zullen daar waar mogelijk verwerkt
worden in het ontwerpbestemmingsplan. Ook dit plan zal
gedurende een periode van zes weken ter inzage worden
gelegd. Nu zitten we in de fase dat een exploitatieplan
opgesteld dient te worden. Er zijn drie partijen in het

Onderhoudswerkzaamheden
De gemeente gaat in november onderhoud plegen
aan het straatwerk naar aanleiding van de
realisering van het glasvezelnetwerk en van het
onderhoudsprogramma van de gemeente.
De herstratingswerkzaamheden betreffen:
de Kerstroosstraat, de Ganzetongstraat,
de Venkelstraat, het voetpad van de Nieuwe
Waalreseweg en het Ericapad. Deze herstratings
werkzaamheden worden uitgevoerd na de werkzaamheden van het glasvezelnetwerk.

Kent u
mij nog?
Ik ben Evelyn van Dalfsen van het STER College. Dat
is de school voor volwassenen, die samenwerkt met
de gemeente Valkenswaard.
We geven vele cursussen, bijvoorbeeld:
Nederlands – Je eigen administratie – Rekenen –
Kijk op geld – Engels – De computer en ik –
en nog veel meer … voor beginners en gevorderden!
Prijs: € 50,- per jaar
(dankzij subsidie van de gemeente kunt u 1 of meer
cursussen volgen).
Plaats: bij u in de buurt!
Kom ook op 20 november van 20.00 uur - 21.30 uur
naar Speeltuin Geenhoven voor informatie en
inschrijving.
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gebied, de gemeente, Latoures/Lagis Bouw en nog een
derde partij. De gemeente en Latoures/Lagis Bouw zullen tot overeenstemming moeten komen en dit wordt
vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Dit is een
overeenkomst tussen een gemeente en een project
ontwikkelaar. Het streven is erop gericht om dit ook
met de derde partij overeen te komen.
Proefsleuvenonderzoek
Op 7 september heeft gedurende een periode van drie
weken een archeologisch proefsleuvenonderzoek
plaatsgevonden in het gebied tussen de Lijsterbeslaan
en de Hoppenbrouwers en het gebied ten noorden van
De Weegbree (achter de Bunker). Dit zijn de gebieden
waar in het plangebied Dommelkwartier woningbouw
wordt beoogd. Het graven van proefsleuven is een wettelijke verplichting, waardoor bij bodemingrepen vooraf
onderzoek gedaan moet worden naar sporen uit het
verleden. Er zijn nog geen resultaten bekend.

Planning onderhoud bestrating
In de periode van 4 januari tot en met 8 februari
2010 vindt onderhoud plaats aan diverse wegen in
’t Gegraaf. Het gaat om herstratingswerkzaam
heden van uiteenlopende grootte. In totaal zal er
4400 vierkante meter herstraat worden. De haalbaarheid van de planning is afhankelijk van de
weersomstandigheden. U wordt nog per brief
geïnformeerd door de aannemer Jansen Infra BV.
Voor nadere informatie over het bestratingsonderhoud kunt u terecht bij mevrouw A. de Vries
van de afdeling Leefomgeving. Zij is telefonisch
bereikbaar via 2083 699.

06 110 797 59
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