Thema-avond over het bestemmingsplan Dommelkwartier gehouden op 22 september 2011 in
de raadzaal van het gemeentehuis te Valkenswaard.
Aanwezig:
Wethouder E. Buiter
De heer M. van Gessel (projectleider Dommelkwartier)
De heer B. Huls (landschapsarchitect)
De heer J.R. Lacor (landschapsarchitect)
Mevrouw C. Vossen (project-assistente)
Wethouder Buiter heet eenieder van harte welkom en geeft aan hoe de avond in te vullen.
Vervolgens geeft hij het woord aan de heer M. van Gessel (projectleider Dommelkwartier) die
uitleg geeft, aan de hand van een powerpointpresentatie, over de toekomstige bouwplannen in
de Weegbree en Hoppenbrouwers.
Na de presentatie is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Vraag:
Antwoord:

Aangegeven is dat een bestemmingsplanprocedure ongeveer 2 jaar in beslag
neemt. Betekent dat dat er pas over 2 jaar gestart kan worden met de realisatie?
Nee, we hebben reeds een start gemaakt met de bestemmingsplanprocedure. Zo
heeft het voorontwerp-bestemmingsplan in februari/maart 2011 reeds ter
inzage gelegen. De rest van de procedure moet nog gevolgd worden, waarbij de
eerstvolgende stap is het ter visie leggen van het ontwerp-bestemmingsplan.
Wanneer e.e.a. soepel verloopt zou het bestemmingsplan in het eerste kwartaal
van 2012 aan de raad ter vaststelling kunnen worden aangeboden.

Vraag:
Antwoord:

Wat wordt bedoeld met de stelling dat plan ‘Lage Heide’ leidend is?
Het plan Lage Heide heeft –bij het op de markt zetten van de diverse soorten
woningen- voorrang op Dommelkwartier. Bovendien betreft het een reeds
vastgesteld bestemmingsplan terwijl dat bij Dommelkwartier pas in 2012 het
geval zijn zijn.

Vraag:
Antwoord:

Op welke manier worden de inspraakgevers bij de plannen betrokken?
We hechten veel waarde aan communicatie en betrekken de ideeën van
insprekers zoveel als relevant en mogelijk bij de verdere planvorming. Hoewel
dat doorgaans onmogelijk is, streven we naar een bestemmingsplan waar
iedereen mee kan leven.

Vraag:

In hoeverre is de rood-met-groen constructie een verplichting en door wie
wordt dat verplicht gesteld? Worden de financiën dan ook met elkaar
verbonden?

Antwoord:

In het provinciaal beleid (Verordening Ruimte) is aan het plangebied voor
Dommelkwartier de status ‘integratie stad-land’ toegekend. Dit houdt in dat er
alleen een woningbouwontwikkeling kan plaatsvinden wanneer expliciet
rekening wordt gehouden en ruimte wordt geboden met/aan de
landschapswaarden in het gebied. Daarnaast hanteert de gemeente
Valkenswaard een ‘rood met groen’-regeling op basis waarvan voor elke
uitgeefbare vierkante meter bouwgrond een bedrag wordt gereserveerd ten
behoeve van een landschapsinvestering. Eenzelfde regeling wordt gehanteerd
met betrekking tot het project Lage Heide.

Vraag:

Een jaar geleden hebben we het gehad over de haast die was geboden voor het
realiseren van een kantoorgebouw ten behoeve van de Rabobank. Wat is de
stand van zaken?
Het kantoorgebouw kan alleen worden ontwikkeld via het opstellen van een
plan voor het totale gebied. Dit plan kan op z’n vroegst in het eerste kwartaal
van 2012 vastgesteld worden. In het exploitatieplan kan daarbij worden
vastgelegd dat het kantoorgebouw met voorrang kan worden ontwikkeld. Voor
de andere delen van het plan (woningbouw) kan eveneens worden vastgelegd
wanneer realisatie aan de orde is/kan zijn. Daarbij zal nadrukkelijke
afstemming plaatsvinden met plan Lage Heide.
Ook zou er qua natuurontwikkeling met voorrang uitvoering kunnen worden
gegeven aan plan Dommelkwartier.

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Is het mogelijk dat de woningbouw in Dommelkwartier ver naar ‘achteren’
verplaatst zou kunnen worden?
Met de fasering zijn we nog bezig dus deze vraag is voor nu nog niet te
beantwoorden. Hiervoor dient eerst zorgvuldige afstemming met plan Lage
Heide plaats te vinden, waarbij nogmaals wordt benadrukt dat Lage Heide
leidend is.
Voor de periode 2010-2020 zouden we ruim 1.000 woningen moeten bouwen.
Kijken we dan naar de daadwerkelijke behoefte en wordt er ook rekening
gehouden met andere projecten?
Het is altijd moeilijk zo ver vooruit te kijken. Op inbreidingslocaties wordt
doorgaans gestapelde woningbouw gerealiseerd. We streven ernaar om de
komende jaren de achterstand met betrekking tot grondgebonden woningen,
sociale woningbouw en huurwoningen in te halen. Woningzoekenden bij
Woningbelang kennen bijvoorbeeld nog altijd een lange wachttijd (6 tot 7 jaar).
We proberen zo veel mogelijk met de markt mee te denken. Je moet woningen
bouwen naar de wens van de consument en daarbij zoveel mogelijk diversiteit
leveren.
Voorkomen moet worden dat de aan te houden fasering niet te rigide is. De
fasering dient zodanig te zijn dat het type woningen elkaar in de plannen niet
bijten.
We willen zeker geen rigide fasering. Streven is de ontwikkeling van
Dommelkwartier volgend te laten zijn op Lage Heide, maar dat dit bij voorkeur
niet betekent dat eerst Lage Heide helemaal wordt gerealiseerd alvorens te
kunnen starten met realisatie van plan Dommelkwartier. Als qua woningtype
de plannen elkaar niet bijten, zouden beide plannen aanvullend kunnen zijn op

elkaar. Hiertoe dient er een goede afstemming te zijn tussen beide plannen en
de betrokken ontwikkelaars. De gemeente is doende om dat op afzienbare
termijn voor elkaar te krijgen.
Vraag:

Antwoord:

Vraag:

Antwoord:

Er wordt al sinds april vorig jaar geconstateerd dat de ontsluiting van de wijken
de nodige aandacht vraagt. Er wordt echter nog steeds geen concrete oplossing
aangereikt. Wat is de stand van zaken?
We zijn achter de schermen al druk doende met verkeerskundige onderzoeken,
maar het is nog te vroeg om concrete oplossingsrichtingen te presenteren. Er
hangen verschillende kostenplaatjes aan de oplossingen die mogelijk zijn.
Vraag is ook wie voor de kosten verantwoordelijk is. De Waterlaat zal zeker
aangepakt moeten worden wanneer hier een kantoorgebouw wordt
gerealiseerd.
Wanneer de Lijsterbeslaan een directe aansluiting op de Nieuwe Waalreseweg
krijgt, ontstaan er twee kruisingen op de Nieuwe Waalreseweg vlak bij elkaar.
Een suggestie is verder om de parkeervoorzieningen op het terrein van het
beoogde kantoorgebouw ook beschikbaar te laten zijn voor de bezoekers van
speeltuin Geenhoven.
Het college denkt hier ook over na. De verkeersontsluiting is een gedeelde
zorg, dus daar wordt zeker naar gekeken. De ontwikkelaar bouwt het
kantoorgebouw, dus de gemeente heeft hier niet alle zeggenschap over. Het is
ook afhankelijk van wie er in het pand komt en wat deze met de
parkeerplaatsen wil. We gaan de suggestie over de “gedeelde”
parkeervoorziening zeker ook bespreken met de ontwikkelaar.

Na een korte pauze presenteert de heer B. Huls (landschapsarchitect) aan de hand van een
powerpointpresentatie het inrichtingsplan voor het Dommeldal.

Vraag:
Antwoord:

Gaat er iets met de Dommel gebeuren?
We proberen de randen van de Dommel met rust te laten omdat die prima
functioneren. We gaan ervoor zorgen verschillende biotopen tegen de Dommel
aan te creëren om een variatie in te krijgen.

Vraag:
Antwoord:

Houden jullie ook rekening met zitelementen?
Deze komen er zeker in maar waar is nu nog niet duidelijk. Het is belangrijk te
regelen dat het mogelijk is om deze voorzieningen te realiseren.

Vraag:
Antwoord:

Waar komt het hertenkampje?
Er is een nieuwe plek voorzien voor het houden van herten. Deze is op een
logische plek gesitueerd zodat de beheerder gemakkelijk permanent toezicht
kan houden. Eén en ander is in goed overleg met de beheerder tot stand
gekomen.

Vraag:
Antwoord:

Houden jullie ook rekening met speelvoorzieningen voor de kinderen?
Het is belangrijk te weten wat de behoefte hieromtrent is, waarbij onderscheid
gemaakt moet worden in de diverse leeftijdscategorieën van kinderen/jeugd,
maar hier wordt dus inderdaad rekening mee gehouden.

Vraag:
Antwoord:

Liggen er nog gronden in de volkstuinen welke in bezit zijn van particulieren?
Voor zover bekend is het allemaal gemeentegrond, welke wordt verhuurd of
verpacht.

Vraag:
Antwoord:

Wat is er op tegen om de volkstuinen te laten zijn zoals ze zijn?
Dat kan, maar wanneer je ervoor kiest om de natuurfunctie van het Dommeldal
optimaal te laten zijn, dienen de volkstuinen beter geconcentreerd te worden.
De voorgestelde afscheiding van het volkstuinencomplex heeft als effect dat
deze wel herkenbaar is in het gebied, maar geen visuele hinder veroorzaakt. De
indeling van het volkstuinencomplex in duidelijk begrensde perceeltjes is een
eerste suggestie over hoe met het terrein om te gaan. In overleg met de
gebruikers kan nader worden bepaald hoe het complex eruit moet zien. We
gaan dus nadrukkelijk communiceren met de mensen die daar hun belangen
hebben.

Vraag:

Is er gekeken naar de wijze waarop binnen het gebied Hoppenbrouwers een
relatie met het Dommeldal kan worden gelegd?
Hoewel de opdracht is om het Dommeldal in te richten, zal er ook bezien
worden hoe het Dommeldal aansluit op de bestaande en de nieuwe woonwijken
Weegbree en Hoppenbrouwers.

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Hoe beschouw je het Dommeldal als geheel? Betrek je de waarden nabij de
Venbergse watermolen, de Dommelse watermolen en de Loonder watermolen.
Het Dommeldal heeft scharnierpunten. Er wordt duidelijk aangegeven wat de
doelsoorten zijn. Er ligt veel kwaliteit wat al aanwezig is. Je moet kijken naar
wat je wil doen en dit afgezet tegen de doelstelling van de provincie. Ook moet
er een keuze qua soorten gemaakt worden. Het is nadrukkelijk de bedoeling om
het Dommeldal één geheel te laten zijn tussen de Belgische grens en Den
Bosch.

Wethouder Buiter dankt eenieder voor zijn/haar inbreng en sluit de bijeenkomst.

