Open gesprek over herinvulling voormalig LTS-terrein aan de hand van de stedenbouwkundige
plannen, gehouden d.d. 23 juni 2011 in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wethouder Buiter opent de bijeenkomst en heet de raadsleden, omwonenden en andere
belangstellenden van harte welkom.
Door 6 marktpartijen zijn 7 herontwikkelingsvoorstellen ingediend. Het gaat m.n. over de ruimtelijke
invulling van het plan, waaruit blijkt dat het stedenbouwkundige verantwoord is, past binnen het
gemeentelijk woningbouwprogramma, aansluit op de marktvraag en financieel haalbaar is. De
voorstellen dienen ter ondersteuning voor het formuleren van een gemeentelijk ‘programma van eisen’
als basis voor de uiteindelijke herontwikkeling op het terrein. Doel van de avond is om van elkaar te
horen wat gewenste en ongewenste planaspecten zijn. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er een
‘winnend’ plan wordt gekozen.
Het resultaat van het ‘gesprek’ zal worden meegenomen in een nadere uitwerking van een programma
van eisen. Ambitie is om vervolgens een stedenbouwkundige concretisering te geven van de invulling
van het terrein. Na de zomer 2011 wil het college deze uitwerking aan de raad presenteren.
Wethouder Buiter geeft vervolgens het woord aan Martijn van Gessel, projectleider binnen de
gemeente Valkenswaard voor de herontwikkeling van het LTS terrein.
Martijn van Gessel legt uit dat de aanwezigen tijdens de presentatie vragen kunnen noteren op de
uitgedeelde formulieren, waarop de 7 stedenbouwkundige opzetten zijn afgebeeld. De vragen worden
na de pauze behandeld.
Martijn van Gessel geeft aan de hand van een powerpoint-presentatie aan wat er tot nu toe is gebeurd
met betrekking tot het LTS terrein. Na sloop van het terrein heeft er in november 2009 een workshop
plaatsgevonden met de raad, waarin een aantal richtinggevende conclusies zijn getrokken ten aanzien
van de herinvulling. Aan de hand van deze conclusies heeft een marktconsultatie plaatsgevonden,
waarbij 7 voorstellen zijn ingediend.
Aan de hand van de ontwerpen zullen een aantal thema’s besproken worden:
1. stedenbouwkundige opzet:
2. woningbouwprogramma
3. aandacht voor het groen behoud bestaande structuur, relatie met het park.
4. ontsluiting en parkeren
5. aansluiting op de markt
Dhr. Luijendijk vraagt naar de financiële haalbaarheid van het plan. Wethouder Buiter meldt dat alle
plannen financieel haalbaar zijn, ze zijn meer dan budgettair neutraal. Er is bewust voor gekozen om
geen concrete berekeningen te presenteren zodat een zo objectief mogelijk gesprek gevoerd kan
worden over de (gewenste) kwaliteiten op de locatie.
Victor Bertels van het bedrijf 4Sight presenteert de zeven voorstellen aan de hand een 3D presentatie.
Dit betreft een nieuwe techniek, wat het mogelijk maakt om een plan van alle kanten te bekijken en
meer te beleven dan een ‘plat’ plaatje. De voorstellen zijn in de presentatie geobjectiveerd ten opzichte
van elkaar en kennen allen een laag detailniveau. De bebouwing is weergegeven in grijze blokken.
Wel zijn omvang van bouwmassa’s alsmede hoogtes reëel ingetekend.

Ontwerp A:
2 vrijstaande woningen
26 half vrijstaande woningen
10 tussenwoningen
8 hoekwoningen

Ontwerp B
4 vrijstaande woningen
13 twee onder een kap woningen
6 hoekwoningen
6 rijwoningen
13 patio’s
5 appartementen
Dhr. F. Smits merkt op dat de achterkant van de woningen aan het park liggen. Hij vindt het jammer
van het uitzicht omdat er aan de achterkanten met erfafscheidingen wordt gewerkt.

Ontwerp C
54 appartementen in 3 woonblokken (met parkeergarages)
34 starterswoningen
9 woningen in de gemiddelde prijsklasse
Vraag:
Antwoord:

Zijn er voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners?
Er is gerekend met de woningen die binnen het plangebied worden gerealiseerd. Er
wordt een parkeernorm gehanteerd op alle plannen. Het is in ieder geval een
aandachtspunt.

Ontwerp D
22 twee onder
13 terreas aan het park
33 starters
Appartementenblok met 26 appartementen (7 bouwlagen)
J. Verbeek, Aangelag 20 mist de zendmast in het plan.
Antwoord:
De zendmast gaat weg op die plek. Deze zal aan de Tienendreef worden gezet.
Vraag:
Antwoord:

Indien er een eyecatcher komt in het park gaat er groen weg.
De eyecatcher staat buiten de plangrens, daarbij wordt gebruik gemaakt van een deel
van het park. Dus als je buiten de plangrenzen komt, gaat het ten koste van het groen.
De rode lijn is het plangebied, eerder is meegegeven aan de ontwikkelaars dat hier
flexibel mee omgegaan kan worden. Dit is geen vast gegeven. Indien u het hier niet
mee eens bent, kunt u dat aangeven op het vraagformulier.

Ontwerp E:
23 parkwoningen
6 traditioneel woningen
6 traditioneel flexibel groot
10 traditioneel flexibel klein
16 koopwoningen
24 nultredenwoningen (appartementen)
(Eyecatcher is 12 verdiepingen hoog)

Ontwerp F:
Het gaat in dit ontwerp met name om het concept wat uitgaat van een verkaveling afhankelijk wat de
eindgebruiker wenst. Ook het opgenomen gebouw met meerdere lagen kan flexibel worden ingericht,
zowel naar indeling van ruimtes als qua functies. Daarbij wordt in het plan gedacht aan kantoren en
woningen.
Een voorgestelde verkaveling levert 30-35 woningen op, maar dit zouden er dus ook minder of meer
kunnen zijn.
Vraag van dhr. J. van Dijk CDA: aan de ontwikkelaars is meegegeven om 20% sociale woningbouw
in te vullen, daar zie ik niets van terug.
Antwoord:
het flexibel in te vullen bouwblok zou evt. benut kunnen worden voor sociale
woningbouw. De bedoeling van deze opzet is om er zo flexibel mogelijk mee om te kunnen gaan.

Ontwerp G:
9 nultredenwoningen (grotere omvang)
11 nultredenwoningen in patiosfeer
16 appartementen (sociale sector)
12 twee onder een kap woningen
6 vrijstaande woningen
11 rijwoningen
Dhr. K. Luijbregts ziet de waterpartij als een technisch probleem.
Er volgt een korte pauze. Na de pauze worden enkele opmerkingen, gemaakt door de aanwezigen,
vermeld.
Opmerking van dhr. Tilleman
Presentatie ziet er ruimtelijk uit. De ervaring leert dat de werkelijkheid veel compacter is en vaak te
weinig ruimte geeft voor een “Valkenswaardse” woonbeleving en “ons” kennende worden ontsluiting
en parkeerbeleid te krap aangepakt.
Opmerking van dhr. P.C. van de Palen:
De bouwhoogte is een discussiepunt/aandachtspunt.
Aandacht voor het groen.
Opmerking van dhr. B. Spierings:
Heeft het water hier ook een “duurzaam” thema of is het enkel “mooi”?
Hoe wordt er gekeken naar de woningaantallen en daarmee het financieel gewin?
Opmerking van dhr. M. Wijers:
Het park, de groene long van Valkenswaard, heeft al 3 aanvallen te verduren gehad.
- Weijers- Van Asten
- Nieuwbouw bij oude bibliotheek
- Woningen Aangelag
Nu de enige kans nog om een flink gedeelte van de oude LTS aan het park terug te geven.
Opmerkingen van C. van Tilburg:
Beste optie ontwerp E, zonder appartementencomplex!
- maakt geen gebruik van het park (zonder appartementen)
- gaat op in het park
- blijft een markant punt door specifieke eigenschappen van huizen
- diverse soorten woningen en
- voldoende uitnodigend voor een wandeling
- park blijft goed behouden, geen autoverkeer.

Opmerking van J. de Kinderen, Waalreseweg:
In hoeverre is er rekening gehouden met de wens van de bewoners Waalreseweg bijv. i.v.m. een
eventuele weg achter ons.
- Alleen maar laagbouw!!
- wordt er voldoende rekening gehouden met de groene long? Dus geen bebouwing buiten de
kadastrale grens.
Opmerking van dhr. B. van Deursen:
- geen hoogbouw toepassen.
- geen vijver aanleggen.
Suggestie: een rollerhal bouwen op het LTS-terrein. Oude rollerhal slopen en woningen toepassen.
Vraag van H. Mollen, Waalresewg: hoeveel lagen zijn de appartementen bij plan G?
Antwoord: er komen vier bouwlagen met kap in ontwerp G.
Opmerkingen van dhr. Nieuwenhuijzen:
- meer dan 40 woningen niet gewenst
- aansluiting op Aangelag niet gewenst! Gevaarlijke verkeerssituaties. 2 jaar geleden
onderzocht en erkend door gemeente Valkenswaard.
- groene long moet in Valkenswaard blijven.
- hoogbouw niet gewenst.
- eyecatcher moet park zijn.
- geen wegontsluiting voor Aangelag 6! Koplampen schijnen naar binnen (overlast)
- ontwerp A is fantastisch
- geen vijver i.v.m. risico’s voor kinderen.
Opmerkingen van dhr. Vorspaget:
Stedenbouwkundig:
- veel laagbouw
- woningbouwprogramma
- patio’s – vrijstaand – zonder 1 kap – rijtjes
- eyecatcher zoals de architectuur LTS
- iets laten terugkomen in bouwstijl en niet in de hoogte of in architectuur woningen.
- geen ontsluiting voor de deur van omwonenden, gelet op veiligheid
- groen: park handhaven en bouw omsluiten met veel groen (groene long)
- ontwerp A is naar mijn mening een goed plan.
- groen erg belangrijk
- laagbouw erg belangrijk.
Opmerking van dhr. M. Prins:
Bestaat er de mogelijkheid om voor een stel senioren (5 à 10 stellen) gezamenlijk te bouwen met een
gemeenschappelijke invulling (gezamenlijke (moes)tuin o.i.d.? Een soort SIR-55.

Vervolgens worden er vanuit het publiek vragen gesteld:
Vraag:
Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

In een overleg in 2009 zijn uitgangspunten genoemd, zoals meer zichtbaar park,
groene long, park moet groter worden. Hoe komt het dat het 360 graden gedraaid is?
De plannen zijn ingebracht door marktpartijen. Indien u vindt dat er een andere
invulling gewenst is, kunt u dit aangeven.
Wanneer het LTS-terrein wordt ontsloten op het Aangelag, ontstaat er een gevaarlijke
verkeerssituatie. Eerder is er een rij bomen weggehaald om de aan- en afvoerroute te
maken. Dit komt niet ten goede aan de verkeerssituatie.
Deze opmerking zal meegenomen worden.

Vraag:
Antwoord:

Indien de weg aangesloten wordt op het Aangelag, zal de woning op nr. 6 overlast
krijgen doordat de koplampen van auto’s naar binnen zullen schijnen.
De wethouder zegt dat het een win-win situatie moet zijn. Het mag in beginsel niet zo
zijn dat de herinvulling voor de omgeving een bepaalde overlast met zich meebrengt.
De opmerking wordt daarom meegenomen in de verdere uitwerking.

Er wordt opgemerkt dat plan A is een fantastisch plan is.
Dhr. Van Lieshout: merkt op geen hoge appartementen te willen. Maar voor ieder betaalbare
woningen te bouwen.
Wethouder Buiter stelt wat vragen aan de aanwezigen:
Wie wil er geen appartementen/hoogbouw?
Een meerderheid wil geen appartementen/hoogbouw op het LTS terrein.
Vraag van dhr. Van Vlerken: Kun je bij het plangebied ook een deel van het park betrekken en er
iets leuks mee doen?
De vraag of men het aanwezige groen zoveel mogelijk wil respecteren wordt voorgelegd aan het
aanwezige publiek. Het merendeel antwoord hier positief op.
Dhr. Van Lieshout vindt dat de mening aan een grotere groep mensen uit Valkenswaard gevraagd
moet worden.
Opmerking: We missen groen in het centrum.
Dhr. Tilleman: tijdens presentaties worden de plannen ruim voorgesteld. In werkelijkheid wordt het
veel compacter. Dhr. Tilleman wil graag meer ruimte en minder financiële winst. Hoogbouw vindt hij
niet gepast. Ook vraagt hij aandacht voor het verkeer. Er moet goede parkeergelegenheid komen en
een goede ontsluiting.
Mevrouw Krikhaar: merkt op dat één van de plannen groene daken had. Dit is ook een manier om
meer rekening te houden met het groen op de locatie.
Bij ontwerp A staan de straten dwars op het park, zodat meer woningen een relatie hebben/krijgen met
het park. Dat is positief.
In de toekomst komt meer behoefte aan 1 of 2 persoons huishoudens. Wellicht kan hier aandacht voor
zijn.
In het park is een verhoging (heuvel) aanwezig (de begraafplaats), deze zal in ere gehouden moeten
worden. Het is dan de vraag of een waterpartij passend is en technisch uitvoerbaar. Het park moet
behouden blijven.
Dhr. K. Luijbregts merkt op dat het voor iedereen betaalbare woningen moeten worden.
Proberen om het terrein mooi en bescheiden met woningen in te vullen.
De vraag of dit een gewenste wijze van invulling is, wordt aan iedereen voorgelegd. Het merendeel is
het hiermee eens.
Opmerking: Voordeel van gestapelde bouw is dat je weinig grond nodig hebt voor het realiseren van
woningen en er blijft veel groen behouden.
Indien je in het flatgebouw bent, zie je veel groen, maar als je buiten het flatgebouw staat heb je die
beleving niet.

Wethouder Buiter haalt het voorbeeld van het Willem 2 terrein aan met de urban villa’s waar de
parkbelevenis nog is ondanks de hoogbouw ter plaatse.
Mevrouw J. Smeets: vindt dat meer inwoners de gelegenheid moeten krijgen hun mening te geven.
Bijvoorbeeld door de ontwerpen in een supermarkt te presenteren. Dan krijg je een beter beeld.
Dhr. Van de Burgt: vindt dat er iets aparts mag gebeuren m.n. in de architectuur.
Dhr. J. van Dijk: indien we niet vast hoeven houden aan een minimum aantal te bouwen woningen,
kunnen er ook grotere villa’s gebouwd gaan worden, als het maar geld oplevert.
Mevrouw Berendsen: het is een unieke locatie die we uniek moeten invullen, wat voor iedereen
financieel haalbaar moet zijn.
Martijn van Gessel stelt wat vragen aan de aanwezigen:
Vraag:
Is een waterpartij in het plan gewenst en is het zinvol te onderzoeken of het technisch
mogelijk is om een waterpartij in het gebied te realiseren?
Antwoorden: Het park is te klein voor een waterpartij, dan zouden er minder woningen gebouwd
moeten worden.
Er zijn ook een aantal plannen waar de achtertuinen grenzen aan het park. De
begrenzing zou evt. gevormd kunnen door kleinere waterpartijen.
Denk ook aan de risico’s voor kinderen.
Dhr. Van Daal: Het gebied is lang niet zo groot als op de plaatjes te zien is.
Vraag:
Hoe willen we omgaan met de zone tussen het Aangelag en het LTS terrein?
Antwoorden: Volgens het huidige bestemmingsplan is het een groene zone, wat doorloopt tot
Dommelen.
De vraag zou aan alle inwoners van Valkenswaard gesteld moeten worden.
Wethouder Buiter merkt op dat het wellicht een idee is om met 2 à 3 mogelijkheden voor het
plangebied naar buiten te treden om zo een mening van een grotere groep inwoners van Valkenswaard
te krijgen.
Mevrouw Berendsen: wellicht kan gekeken worden naar de invulling door bijv. groene daken te
creëren krijg je een groene uitstraling in het gebied. Aandacht voor duurzaamheid.
Opmerking:

Woningen die georiënteerd zijn op het park, zouden in twee verschillende plannen
uitgewerkt kunnen worden.

Dhr. H. van Breugel: Hoe kijkt de gemeenteraad aan tegen de financiële haalbaarheid van de
gemeente?
Wethouder Buiter: de gemeenteraad heeft meegegeven dat het plan minimaal budgettair neutraal moet
zijn. De keuze mag hier niet door beïnvloed worden. Het college zal in de nadere uitwerking van het
plan nadrukkelijk rekening houden met de financiële haalbaarheid van het plan.
Dhr. Meurkens: kunnen de partijen hun plannen herzien en opnieuw indienen?
Wethouder Buiter merkt op dat dit niet de bedoeling is van de opzet. Vanuit de 7 visies hebben we een
idee gekregen hoe het zou kunnen worden. Wij gaan dit verder uitwerken.

Wethouder Buiter zegt een goed beeld te hebben gekregen n.a.v. de opmerkingen waar we rekening
mee moeten houden, o.a.:
- Verkeerssituatie (toezeggingen in het verleden);
- Omgeving woonbeleving/woonklimaat mag er niet onder leiden;
- Er is geen positieve reactie op hoogbouw;
- Suggestie om straatjes anders in te delen;
- Ruimere invulling van het plan;
- Consultatie van een bredere groep inwoners van Valkenswaard;
- Financieel bereikbaar voor iedereen;
- Rekening houden met woningbouwprogramma .
Hoe nu verder:
- Het verslag wordt toegezonden
- De presentatie en het verslag worden op de website gezet.
Met uw opmerkingen zal een concreter beeld worden gevormd van de gewenste herinvulling en wordt
dit vertaald in een nader uitgewerkt stedenbouwkundig plan. Er wordt een Programma van Eisen voor
de invulling van het terrein opgesteld. Op basis van het Programma van Eisen zal een financiële
doorrekening worden gemaakt.
Naar verwachting zal de uitwerking eind 2011 worden gepresenteerd in de raad.
Dhr. J. van Dijk wat is de rol van de gemeenteraad in dit proces?
Wethouder Buiter: zegt dat het belangrijk is er zo veel mogelijk inwoners bij te betrekken. Daarin
worden de kaders vanuit 2009 en de input van vanavond meegenomen.
Vervolgens komen we tot een Programma van Eisen wat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Gekeken moet worden hoe dit in tijd uitkomt.
We moeten komen tot 2 à 3 uitwerkingsplannen. We gaan de raad stap voor stap hierbij betrekken.
Wethouder Buiter dankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de bijeenkomst af.

