Vragen afkomstig van de diverse partijen na raadsvergadering op 16 februari
Algemeen
1. PvdA: Onduidelijk is de looptijd van de SV. Is het college bereid een herzieningsdatum of iets dergelijks op te
nemen en zo ja waar denkt u dan aan?
2. PvdA: De SV bestaat uit veel tekst en een aantal kaarten. Wat is exact de juridische betekenis van de
vaststelling van de SV, betekent dit dat alle uitspraken in de tekst, denk daarbij bijvoorbeeld inzake
WestParallel, woningbouw, buitengebied etc.,etc. als door de raad uitgesproken beleid beschouwd dienen te
worden?
3. PvdA: In een aantal gevallen is de tekst veel concreter dan de kaarten. Wat heeft het primaat?
4. PvdA: Wat is de toegevoegde waarde van het Wikipedia stukje vooraan in de nota?
5. PvdA: De SV is wellicht te gedetailleerd opgeschreven. Op pag 58 wordt gemeld dat een onderzoek naar het
uitbreiden van de gymzaal loopt. Dat stadium van onderzoek is reeds gepasseerd. Misschien het
aggregatieniveau van de info aanpassen?
6. CDA: Zeker hoofdstuk 3 is veel te gedetailleerd en doet uitspraken over zaken die niet in een structuurvisie
thuishoren. Hoofdstuk 5 lijkt de eigenlijke visie te zijn, is veel beknopter en overzichtelijk met kaarten.
Verschillende opmerkingen en vragen die we hebben gaan over de details. Als deze er uitgaan worden de
vragen overbodig.
7. CDA: Regelmatig is de tekst achterhaald en zitten er taalfouten in.
8. CDA: Nergens lezen wij het woord “Veelzijdig Valkenswaard”! een belangrijk instrument voor Valkenswaard
9. CDA: Hoort mogelijkheid mantelzorgwoningen thuis in de structuurvisie? en mogelijkheid van evenementen in
het buitengebied?
10. H&G: De structuurvisie geeft aan dat we een aantal zaken zullen gaan uitvoeren, ik noem er een paar:
Bedrijven terrein Valkenswaard Zuid, ontwikkelen Goorkens, ontwikkelen De Kampen, ontwikkelen De
Mozaïek, ontwikkelen Dommelkwartier, ontwikkelen Ecologische verbindingszones over de Maastrichterweg,
nieuwe fietspaden o.a. door de Malpie. U bent in de structuurvisie erg stellig ten aanzien van het ten uitvoer
brengen van deze projecten, zo stellig zelfs dat naar de mening van H&G de structuurvisie eerder gaat lijken
op uitvoeringsprogramma dan een document waarin een visie is beschreven.
11. H&G: Kunt U ervoor zorgen dat we ruimschoots voor de behandeling in de raad van de genoemde “concrete
projecten en plannen” per geval aangeven welk besluit hieraan ten grondslag ligt? Wij willen namelijk
voorkomen dat er plannen in de Structuurvisie worden opgenomen waarover wij als raad nog geen uitspraak
hebben gedaan.

12. H&G: In het coalitieakkoord staat: Met inbreiding moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan, dusdanig dat de
leefomgeving en de leefkwaliteit niet benadeeld worden. Prioriteit bij de uitvoering van het
woningbouwprogramma wordt gegeven aan uitbreiding in Lage Heide en aan bestaande inbreidingslocaties.
Projecten als Weegbree, Mozaiek en Hoppenbrouwers zullen pas daarna, voor zover nodig in deze
bestuursperiode, in overweging worden genomen. Ik heb inmiddels begrepen dat Weegbree, Mozaiek en
Hoppenbrouwers al in voorbereiding zijn, u vermeld bovendien dat deze projecten concreet richting
uitvoering gebracht zullen worden, dit terwijl wij overeengekomen waren dat ze na deze bestuursperiode pas
in overweging genomen zouden worden. Behoudens het project Dommelkwartier waarvan gebleken is dat dit
veel verder was gevorderd dan bekend tijdens het opstellen van het Coalitieprogramma, heb ik er geen weet
van dat de coalitie overeengekomen is dat genoemde projecten al richting uitvoering gebracht zullen worden.
De structuurvisie lezende heb ik het vermoeden dat u een andere weg in geslagen bent. Waarom vertaald u
actiepunten uit het coalitieprogramma niet naar de structuurvisie ?
13. H&G: De visie is globaal van opzet. De belangrijkste specifieke beslissingen over ruimtelijke onderwerpen
worden in deel B genomen en vallen onder de verantwoordelijkheid van het college. Ingediende zienswijzen
worden, indien ze te specifiek worden, afgewezen door de betreffende passage in de visie te schrappen,
waarbij simpelweg wordt medegedeeld dat zulks in deel B door het college wordt behandeld. Voor de
betreffende indieners van een zienswijze zal het echter veelal wel gaan om iets specifieks, want daar dienen
zij een zienswijze voor in. Wat heeft inspraak in dat geval dan nog voor zin met een dergelijke afdoening? Het
valt H&G op dat deze werkwijze niet aan de orde is daar waar het organisaties betreft die bepaalde grotere
belangen dienen. Vaak is dat niet het geval bij organisaties die een bepaald groter belang dienen. Wat mij
tevens op valt, is de nadrukkelijke invloed van de provinciale nota ruimte / provinciale verordening ruimte.
Graag uw reactie op het bovenstaande? Hoe globaal moet een structuurvisie zijn, wil de raad nog voldoende
zeggenschap over het ruimtelijk beleid hebben? Het is toch wel eng dat het college zoveel bevoegdheid wordt
gegeven. Dit riekt naar dwangmatige/opgelegde planologie van de provincie, terwijl ingevolge de ruimtelijke
ordening de raad het bevoegde gezag zou moeten zijn. Het lijkt er op dat de gemeente beter de provinciale
nota tot structuurvisie kan bombarderen.
14. H&G: Voorgesteld besluit: Moet de Structuurvisie Plus niet ingetrokken worden?
15. H&G: Wat zijn de gevolgen voor onderliggende gebiedsvisies, zoals bijvoorbeeld het Masterplan Centrum,
welke een uitwerking vormen van de Structuurvisie Plus?
16. H&G: Kunt U een overzicht geven van de op dit moment geldende gebiedsvisies?
17. H&G: Is het, mede naar aanleiding van deze Structuurvisie, naar de mening van het college noodzakelijk cq.
wenselijk om de procedure m.b.t. het indienen van initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen te
omschrijven, zodat voor iedereen (zowel particulier als ontwikkelaar) duidelijk is hoe dergelijke initiatieven
aangeleverd dienen te worden en hoe hier vanuit de gemeente mee om wordt gegaan? Zo nee waarom niet,
zo ja wanneer kunnen wij deze verwachten?
18. H&G: blz 5: Aangegeven wordt dat de Structuurvisie Plus achterhaald is, bijvoorbeeld door reeds uitgevoerde
zaken en nieuwe aandachtspunten. Kunt U een overzicht geven van de zaken welke reeds zijn uitgevoerd,
welke nieuwe aandachtspunten er zijn en op welke punten er nieuw beleid is gevoerd danwel beleidslijnen
zijn voorzien.Mocht dit overzicht niet gegeven kunnen worden, dan vraag ik me af hoe ze de nu voorliggende
Structuurvisie hebben opgesteld?
19. H&G: “Deze structuurvisie kan dienen als:” → Naar mijn mening moet worden aangegeven waarvoor deze
DIENT en niet iets vaags als “kan dienen”, waarom bent u zo terughoudend ?

20. VVD: Hoe ziet de structuurvisie van de buurgemeenten eruit ? Heeft afstemming plaatsgevonden met
Brainport SRE / A2 en grensgemeenten ?
21. VVD: Grensoverschrijdend Park Groote Heide wordt niet genoemd in structuurvisie !
22. VVD: Locatie-eisen
23. Waar staat het beleid dat ten grondslag ligt aan de bestemmingsplannen en exploitatieplannen ?
24. VVD: Wat is de gewenste bouwproductie van woningen, voorzieningen (visie maatschappelijk vastgoed),
winkels, kantoren, bedrijventerreinen, woonservicezones, recreatiebedrijven ontbreekt.
25. VVD: Wat is het gewenste woningbouwprogramma voor de woningbouwcategorieën sociale huur, sociale
koop en (collectief) particulier opdrachtgeverschap op de ontwikkellocaties ?
26. D66: Bloemencorso" Dank dat er in deze belangrijke nota reeds aandacht is voor het grootste evenement van
Valkenswaard!
Hoofdstuk 1
27. PvdA: Op pag. 5 1.2 Doel SV wordt gesteld dat de SV een 5-tal doelen kan dienen. Wat zijn de belangrijkste
doelen die het college verbindt aan de SV ofwel anders gezegd wat en hoe wordt het belangrijkste gebruik
van de SV? En van daaruit de vraag welke informatie nu daadwerkelijk in de SV opgenomen dient te worden
gelet op dit gebruik?
28. PvdA: Waar in de WRO is te vinden dat een nieuwe SV nodig is en een reeds bestaande (desnoods
herbevestigd) niet zou voldoen?
Hoofdstuk 2
29. H&G Op pagina 11 klopt de tekst niet in de tweede alinea onder 2.3.2, of ik kan niet lezen kan ook.
30. H&G: Op pagina 11 onder 2.3.2 lezen we ook in de vierde alinea dat er een dierenparkje is aangelegd nabij
Taxandria over welk dierenparkje gaat het ?
Hoofdstuk 3
31. PvdA: Op pag. 27 worden goedkope eengezinswoningen met huur tot 535 euro een risico genoemd. Waarom
is dat?
32. PvdA: Op dezelfde pagina wordt tot 2 keer gemeld dat appartementen zonder lift een risico zijn. Tegelijkertijd
meldt u dat deze appartementen vanwege de prijs aantrekkelijk zijn voor starters. Wat is dan het risico?
33. PvdA: Op dezelfde pagina geeft u aan dat veel ( subjectief?) appartementen gebouwd zijn en weinig
(subjectief?) grondgebonden. Uw concludeert dat het roer om moet. Is die conclusie gebaseerd op enkel wat
gebouwd is of is ook meegenomen de geplande uitbreiding van Lage Heide etc.
34. PvdA: Wat wij missen is een visie op de bestaande woningvoorraad. Verandert daar niets?
35. PvdA: In het hoofdstukje 3.11.1 missen wij een visie op het mogelijk lokaal opnemen van leerlingen die extra
zorg en ondersteuning nodig hebben en die nu naar lokaties buiten Valkenswaard vervoerd worden.
36. H&G: Op pagina 16 gaat het stuk verder op de toekomstvisie van Valkenswaard, ik mis hier opnieuw de relatie
met België, waarom ?

37. H&G: Op pagina 19 onder het kopje Actief bodembeheer de kempen geeft men aan dat afgelopen jaren veel
is gedaan aan het saneren van zware metalen en slakken. Paden zoals Goorkens zijn nog steeds ernstig
verontreinigd, welke nog ? wat gaat Valkenswaard daar aan doen? wat gaat dat kosten ?
38. CDA: Op blz. 20 staat gemeld, dat de bodemgebiedskaart in febr. 2011 aan de raad wordt voorgelegd. Datum
is onjuist.
39. H&G: blz 20: Actuele bodemgebiedskaart: “Deze is in ontwikkeling en zal in februari 2011 door de raad
worden bekrachtigd.” Vraag 75 Weten wij hier iets van?
40. H&G: blz 20: Warmte Koude Opslag: “Deze WKO installaties … realisatie WKO.” Deze zin loopt erg raar, Vraag
76 wat staat hier?
41. H&G: blz 22: “Daarnaast zijn er voorzieningen van bovenregionale betekenis voor ondermeer de ruitersport,
golf, kanovaren en het Eurocircuit.” Sinds wanneer zijn onze golfvoorzieningen van bovenregionale betekenis?
Hebben we het dan over de Eindhovense Golf of over de golfbaan bij sportpark Den Dries? → In hoeverre
wordt hiermee indirect een argument aangegeven voor een toekomstige uitbreiding? Graag uw reactie hierop
?
42. CDA: blz. 22 vermeldt, dat Valkenswaard beschikt over midgetgolfbanen. Er is er een op camping De Brugse
Heide en waar is/zijn de andere?
43. H&G Pagina 24: Voor het gebied tussen de Dommel en de Kromstraat willen we het natuur ontwikkelen.
Hiermee is er geen ruimte voor de stimulering van welke vorm van landbouw. Buiten het feit dat deze
zinsconstructie langs geen kanten klopt wil ik graag weten of dit concreet betekend dat een ondernemers
zoals Geybers niet langer zijn beroep kan uitoefen in dit gebied. En als wij instemmen met deze structuurvisie
en u geeft er uitvoering aan, verhinderen wij dan dat deze belangrijke ondernemer in het gebied waar hij dat
nu doet niet langer zijn gewassen kan telen?
44. H&G: blz 25: Luchtkwaliteitsplan 2006 (i.s.m. Waalre): “Maar één maatregel heeft echt het gewenste effect op
luchtkwaliteit, namelijk de aanleg van de zogenaamde Westparallel.” Er is inderdaad sprake van een
voorkeursvariant in de vorm van de Westparallel, maar uit de MER-rapportages is wel gebleken dat de
meerdere onderzochte varianten zeer dicht bij elkaar lagen. Om dan te stellen dat er maar één maatregel is
die het gewenste effect heeft is wat H&G betreft een verkeerde voorstelling van zaken. In het kader van de
zorgvuldigheid lijkt het me goed dat dit aangepast wordt. Of denkt u daar anders over en zo ja hoe dan?
45. H&G: blz 26: “Geactualiseerd verkeersbeleid dat momenteel wordt opgesteld.” Wanneer mogen wij dit
verwachten?
46. H&G Op pagina 26 komt het fietspad over de oude spoorweg terug, de raad was tegen de aanleg van dit
fietspad, nu instemmen met deze structuurvisie betekend instemmen met de realisatie van dit fietspad ? Als
de raad die inmiddels twee keer tegen de aanleg van dit fietspad stemde het nu uit de structuurvisie
amendeert dan kunt u niet meer overgaan tot de realisatie ervan, is dat juist, en zo nee waarom niet ?
47. CDA: blz. 26. Wordt in het geactualiseerd verkeersbeleid ook het parkeerbeleid geëvalueerd?
48. CDA: Blz. 27 waarom staat er "ook problematisch"?
49. H&G: Op pagina 27 geeft u aan dat er behoefte is aan CPO, de raad heeft helaas te kennen gegeven dit niet te
wensen door een motie van H&G niet te steunen, negeert u nu niet de stem van de raad ?
50. CDA: blz. 27 onderaan. de kansmarkten. Klopt de inhoud nog?

51. H&G: Pagina 28 vermeld het industrieterrein dat wij H&G niet wenst, de Coalitie sprak uit deze gronden te
bestemmen als agrarische, waarom doet u dat niet?
52. D66: Pag 28: Hier worden een aantal risico’s genoemd met betrekking tot de woningmarkt. Diverse
beweringen hier gedaan lijken niet te kloppen met de huidige stand van zaken op de woningmarkt. De info
avond bij WB gaf namelijk aan dat er om meerdere reden niet meer gekocht wordt door mensen en dat er
gezocht wordt naar mogelijkheden voor mensen met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoningen.
Zou deze paragraag nav de economische ontwikkelingen niet moeten worden aangepast of hoe past deze
paragraaf in de huidige economische situatie.
53. H&G: Pagina 29 Wij merken op dat het bomenbeleid nergens aan bod komt waarom niet ?
54. H&G: blz 29: Waarom wordt voor wat betreft het gebied Lage Heide niet verwezen naar het bestemmingsplan
zoals dat onlangs door de Raad is vastgesteld? In plaats daarvan wordt verwezen naar een bestemmingsplan
wat van de Raad van State “een pak slaag heeft gekregen”.
55. H&G: Pagina 32 opnieuw zet de gemeente in op een wijkontwikkelingsplan voor het Gegraaf. En Dommelen
noord, is dit een schaamlapje om de zogenaamde ontwikkeling van het Dommelkwartier te bedekken. Immers
recent investeerde de gemeente in een wijkontwikkelingsplan Dommelen Noord. Waarom vermeld deze
structuurvisie slechts een wijkontwikkelingsplan voor Dommelen Noord en T’ gegraaf. Wij hebben de indruk
dat er meerder wijken zijn met een veel hogere prioriteit, waarom zijn deze niet opgenomen in de
structuurvisie ?
56. CDA: blz. 33 ontmoetingscentra moeten blijven als ze genoeg bezoekers trekken, o.a. wordt Pumpke
genoemd. Waar komt dit criterium vandaan? ( overigens lijnrecht tegenover het rapport van
accommodatiebeleid.) Even verderop gaat het over jongeren. "Het is wenselijk waar mogelijk structurele
locaties aan te merken als ontmoetingsplaatsen", jops. Dat is pas aan de orde als er ook behoefte aan is en
dat is er niet. "waar mogelijk" zou "indien nodig" moeten worden.
57. D66: Pag. 33, bovenaan wordt gesproken over een aantal zaken tot buurthuizen en jongeren plekken en dat
dit verder in het accommodatie beleid uitgewerkt gaat worden. Laatstelijk hebben wij een info avond gehad
over maatschappelijk vastgoed wat toch wat haaks lijkt te staan op dat wat hier staat. Wat is de invloed van
het nieuw te ontwikkelen accommodatiebeleid in relatie tot de structuurvisie? Leveren alle nieuwe nota's
weer een nieuwe structuurvisie?
58. D66: Pag. 34. Het winkelgebied wordt als belangrijk ervaren binnen de gemeente Valkenswaard. Toch zien we
steeds meer en langdurige leegstand in het kernwinkelgebied. Onze verwachting is dat dit niet minder zal
worden door de stijging in de internet verkopen. Hoe gaan we dit voorkomen en wat zijn de maatregelen om
het centrum aantrekkelijk te houden voor Valkenswaard als toeristisch centrum.
59. CDA: blz. 34 over het centrum: regionaal speelt kernwinkelgebied een grote rol. Is achterhaalt, dat willen ze
wel weer zijn. idem blz. 37. tegenstrijdige tekst over centrum met de werkelijkheid, duidelijk blijkt, dat visie al
oud is en hierin niet aangepast op de actualiteit. Of er is met knippen en plakken wat achteraangezet.
60. H&G: blz 34: Er wordt gesproken over een mogelijke uitbreiding aan de noordzijde van sportpark Den Dries.
Waarvoor dan? Golfbaantje? Sporthal?
61. H&G: Pagina 35 voor laatste Alinea, was het niet de bedoeling dit terrein op termijn vrij van industrie te
krijgen ?

62. H&G: Pagina 37 Waarom tref ik niets aan van de uitspraak die de raad heeft gedaan. Een uitspraak die ertoe
strekt specifieke aandacht te besteden aan de metaalsector, de metaalverwerkende bedrijven in het
bijzonder. U lijkt de motie die is aangenomen volledig te negeren.
63. CDA: blz. 37 midden. "Deze" maken het momenteel minder prettig om te winkelen. Klopt de zin wel?
64. D66: Pag. 38. N69. Wat zijn de gevolgen indien er geen beslissing komt (wat we niet hopen) over de N69 voor
de structuurvisie? en wat zijn de gevolgen als er wordt gekozen voor een andere variant. Bereikbaarheid
wordt als belangrijk ervaren om met de regio te kunnen mee groeien! Geen beslissing lijkt van invloed op de
structuurvisie. Blij dat we zien dat we alles in een gezamenlijke oplossing moeten zien en geen deeltjes
oplossen!
65. H&G Pagina 39 , ik mis onder Natuur en landschap de bescherming voor structureel groen en monumentale
bomen, en het behoud van open ruimte, ik herrinder u aan de tekst die is opgenomen in het Coalitieakkoord
ik citeer: - Bestaande, voor Valkenswaard kenmerkende elementen, zowel bebouwd als onbebouwd
(dorpsgezichten, natuur en waardevolle open ruimten), moeten behouden blijven. Waarom mis ik een
dergelijke belangrijk standpunt van de coalitie in de Structuurvisie ?
Hoofdstuk 4. Analyse
66. PvdA In het hoofdstuk 4 treffen we een SWOT analyse. Door onze fractie wordt deze analyse als erg
subjectief gezien. Daarnaast is niet overal helder hoe de SV een antwoord geeft op de genoemde sterktes,
zwaktes etc. Wat verliest de SV aan kracht als dit hoofdstuk 4 geschrapt wordt?
67. H&G, blz 41: “Daarnaast zou het parkeren in sommige gedeelten in Valkenswaard in de toekomst een
probleem kunnen zijn.” → Kunt U dat meer concreet maken? Wat gaan we hieraan doen? Is er een tekort aan
parkeerplaatsen? Betekent dit dat we voor nu in elk geval de parkeerplaatsen die we hebben moeten houden
en niet volbouwen (bv. Carillonplein)?
68. H&G: blz 42: Veel appartementen, hoogbouw wordt als bedreiging aangemerkt voor wat betreft het
onderdeel wonen. In hoeverre zijn ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld Het Kloosterplein en Terrein Luijbregts
dan nog wel gewenst? En zo ja waarom dan ?
69. D66: Pag. 42. Hier wordt gemeld dat parkeren in VW mogelijk een probleem kan worden. Wordt hierbij buiten
het aanleggen van extra parkeerplaatsen ook gekeken naar het stimuleren van openbaar vervoer, fietsen.
parkeerplaatsen met pendels, en allerlei andere mogelijkheden om mensen uit de auto te houden?
70. H&G: blz 44: Op het kaartje wordt rondom het Gegraaf de druk op de omvang van het openbaar groen
aangegeven, maar ondertussen wil men daar wel gaan uitbreiden (Weegbree, Hoppenbrouwers)? Moeten we
dan niet juist dat groen in stand houden of versterken? Wat is hierop uw visie ?
71. D66: Eerst een storende taalfout.: Pagina 45 wordt Center Parcs geschreven als Center Parks
72. H&G Pagina 46: onder werken zou ten minste de werkgelegenheid die België ons zou kunnen bieden als een
kans moeten worden gezien, dit is niet als zodanig opgenomen. Waarom niet ? Onder Groen zie ik lanart als
een kans, graag uitleg ?
Hoofdstuk 5.1, de kernen
73. VVD: Wat wil Valkenswaard in de groene wiggen en parken ? Wat betekent het open houden van het contact
met buitengebied?

74. VVD: Welke ontwikkelingen kunnen in het structureel groen (parken en groene wiggen): Merendreef (geen!),
Waalreseweg LTS terrein, Het Schaapsloopven en van Best Park (geen!).
75. VVD: In Borkel is geen uitbreidingslocatie benoemd terwijl in het Dorpsontwikkelingsplan wel locaties
benoemd zijn.
76. VVD: In Schaft is alleen gemengde lintbebouwing met veel doorzichten met een veel opener en groener
maken en dorpser dan Borkel.
77. VVD: Bij nieuwe ontwikkelingen moet dit verschil zoveel als mogelijk vervangen door behouden blijven !
78. VVD: Voormalige timmerfabriek Baken en Palletfabriek Smolders worden niet genoemd als herstructureren
tot kleinschallige bedrijventerrein wonen-werken of inbreidingslocatie wonen waardoor nieuwe
ontwikkelingen in Schaft niet mogelijk zijn ?
79. PvdA: Bij Den Dries is een uitbreiding in NO richting opgenomen. Op grond van welk richtinggevend besluit is
dit gebeurd? Kan het zijn dat het opnemen van deze uitbreiding in de SV als argument gebruikt kan worden
richting provincie door de particuliere organisatie die dit onderzoekt en acht het college dit wenselijk?
80. PvdA: De Zeelberg wordt beschermd. De daarbij gegeven argumentatie kan wat ons betreft eveneens gelden
voor Kromstraat en Mozaiek. Deze worden niet beschermd. Wat is het verschil?
81. PvdA: Voor de woningbouw gaat de SV in op de mogelijke lokaties zowel inbreiding als uitbreiding. Wat wij
missen is een visie, eventueel een kaartje , op de verstening, de woningdichtheid als functie van de plaats.
82. H&G: In het coalitieprogramma staat: De gemeente zal leidend zijn bij bouwontwikkelingen en zich niet
afhankelijk opstellen van particuliere (project)ontwikkelaars. Het woningbouwprogramma is leidend. Waarom
zie ik dit niet terug in de structuurvisie?
83. H&G: in het coalitieprogramma staat: Bestaande, voor Valkenswaard kenmerkende elementen, zowel
bebouwd als onbebouwd (dorpsgezichten, natuur en waardevolle open ruimten), moeten behouden blijven,
dit is visie, Waarom zie ik dat niet terug in de structuurvisie?
84. H&G: Waarom het industriegebied vanaf de pomp van Van Grotel niet door laten lopen tot aan de
Maastrichterweg voor lichte bedrijvigheid die past in de omgeving? Naar mijn oordeel zou dat moeten
kunnen. Het betreft hier geen groene verbindingszone terwijl bebouwing tussen tankstation en het grote
kantoorpand stedenbouwkundig aanvaardbaar zou kunnen zijn. Graag uw reactie hierop ?
85. H&G: Afwijkingen van de gewenste bebouwingshoogtes alleen na een goede ruimtelijke afweging?
Compensatie bijvoorbeeld door ruime groene openbare invulling rond het gebouw. Voorbeeld Willem II
complex is wat mij betreft een goed voorbeeld, maar hoe wordt dan aangekeken tegen een wand van 15
meter hoog pal aan een smal stoepje langs een drukke weg? (Kloosterplein) Waar is dan die compensatie?
86. H&G: blz 49: Voor inbreiding in “gewone” woongebieden wordt een voorkeur aangegeven voor gebouwen
niet hoger dan drie lagen. Wat moet hier worden verstaan onder “gewone” woongebieden? waarom spreekt
u van een voorkeur en oer wat voor lagen hebt u het ? Wat voor uitgangspunten worden gehanteerd in
bijvoorbeeld het centrum? → Terrein Luijbregts, Kloosterplein?
87. H&G blz 50: Inbreiding in woonwijken; Waarom primair uitgaan van woonfunctie? Inbreiding mogelijk ook te
gebruiken om voorzieningenniveau in de wijken te verhogen? Op bladzijde 52 wordt immers aangegeven dat
er ook op kleinere schaal voldoende voorzieningen moeten zijn.
88. CDA: blz. 51 gemengd lint, prioriteit, klopt laatst woord "is"?

89. CDA blz. 53 aan de Vest zijn nog nieuwe locaties.
90. CDA: Groen wordt nergens genoemd. voor ons een belangrijk punt, zeker bij inbreiding. blz. 53. gaat over
inbreiding en dat dan groen kan sneuvelen en wanneer groen absoluut moet blijven. (bomen van de
bomenlijst) laatste zin blz. 41 "het weinige nieuwe groen in nieuwe ontwikkelingen kan een bedreiging voor
de gemeente zijn." Meer aandacht voor groen zeker ook bij inbreiding vinden wij.
91. H&G: Pagina 53 maakt melding van de Groene Wiggen, waarom zijn deze nergens in de verbeeldingen terug
te vinden? Wij verzoeken u de tekeningen aan te passen en de groene Wiggen zoals in het masterplan
centrum opgenomen een op een over te nemen, graag uw reactie hierop.
92. H&G: Op pagina 54 onder groen eerste alinea weer die vreemde tekst zoveel als mogelijk. Schrijf gewoon dat
de parken behouden dienen te blijven, zonder verdere beperking. Waarom doet u dat niet ?
93. H&G: Blz 54, 2e paragraaf. Ik mis hier de Dommelseweg als ontsluitingsweg. Toevoegen? Kunt u bevestigen
dat de Dommelseweg haar functie als ontsluitingsweg naar de toekomst toe zal verliezen? En zo ja hoe komt
dat ?
94. H&G: Blz 54, laatste alinea. Ook de verplaatsing van (grotendeels) het parkeren kan bijdragen aan de
verblijfskwaliteit. Wat wordt daarmee bedoeld? Waarheen verplaatsen? Uitgangspunt moet zijn minimaal het
behoud van de bestaande parkeerplaatsen tbv. winkels, horeca, kantoren, dienstverleners, Hofnar etc,
Waarom neemt u een dergelijk uitgangspunt niet op in een visie document ?
95. H&G: Blz 54 onder Groen en blz 55, 3e alinea. Waarom moet het gebied Schaapsloopven opgeofferd worden
voor industrie. Kan blijven dienen als wandelgebied voor werknemers die in de pauze een ommetje willen
maken. Dat is behoud van de leefbaarheid op een industrieterrein, een aspect dat vaak onderbelicht is. Er
wordt gesteld dat alles is uitgegeven en dat er ruimtewinst behaald moet worden. Naar mijn oordeel zitten er
nog voldoende bruikbare plekken langs de Vest. Wat is uw motivatie om dit gebied op te offeren ?
96. CDA: blz. 55 eurocircuit, onderzoek naar intensiveren met mogelijk lawaaihal. is toch ook achterhaalt?
97. CDA: blz. 55: schaapsloop is uitgegeven. Met herstructurering nog een beetje extra ruimte, ondermeer door
een zone van de groene dooradering (wat een woord!) naar het Schaapsloopven tot industriegebied te
bestemmen waarbij het openhouden van de groene verbinding in stand blijft. Hoe groot is dat perceel dan,
graag een kaart. Mag dat zomaar? Is het EHS?
98. CDA: blz. 57 betrokken zijn '"aan" het dorp?
99. CDA: Blz. 58 Borkel; onderzoek naar podium bij de gymzaal is toch achterhaald? project loopt.
100.
H&G: Verbeelding na pagina 58, waar is de Dommel gebleven tussen Dommelen en Valkenswaard ? zo
ook op het kaartje daarna ?
Hoofdstuk 5.2 Uitbreiding
101.

PvdA: Wat is de noodzaak om Leenderweg en Mozaiek nu al als woningbouw lokaties te bestemmen.

102.
H&G: in het coalitieprogramma staat: Er moeten leefbare wijken ontstaan met nadrukkelijke aandacht
voor ruimte en groen/natuur. Nieuwe woningbouwprojecten worden via een leefbaarheidsfonds (bovenwijks)
gekoppeld aan het leefbaar maken van ondermeer de aanliggende wijken, dat is visie. Waarom zie ik hiervan
niets terug in de structuurvisie?

103.
VVD: Welke ontwikkelingen kunnen in de uitbreidingingslocaties Dommelkwartier en in het bijzonder het
deel Hoppenbrouwers (uitbreiding woningbouw in structureel groen / gebied integratie stad-land ? In de
verordening Ruimte staat het gebied aangeduid als integratie stad-land = een gebied waar onder
voorwaarden een stedelijke ontwikkeling kan mits in samenhang met een evenredig groene en blauwe
landschapsontwikkeling mogelijk is en geen betrekking heeft op een te ontwikkelen of een uit te breiden
bedrijventerrein of kantorenlocatie en een duidelijke onderbouwing is waarom financiële, juridische of
feitelijke mogelijkheden ontbreken in het (bestaande) stedelijk gebied. Hoppenbrouwers is niet aangeduid als
gebied voor verblijfsrecreatie (intentieverklaring Rofra ) of dagrecreatie (Speeltuin Geenhoven, café en
zalencentrum), kantorenlocatie (Rabobank) of maatschappelijke voorziening (Kids World) kinderdagverblijf
nabij brede school) of recreatieve poort (hotel, restaurant,café en zalencentrum Geenhoven) niet aangeduid.
Zoals met de intentieovereenkomst met Rofra uitvoering wordt gegeven is dit geen gewenste ontwikkeling in
het gebied en geeft geen uitvoering aan de structuurvisie zeer beperkte woningbouw in structureel groen.
104.
VVD: Welke ontwikkelingen kunnen in de uitbreidingslocatie Mozaïk uitbreiding woningbouw in
structureel groen / zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling ?
105.
CDA: blz. 29 en blz. 36 Bedrijventerrein Lage Heide is pas aan de orde na herstructurering van de
Schaapsloop. Maar als we op die plek in Lage Heide toeristische ontwikkeling willen zoals huisjes of welness,
hoe lang moeten we dan wachten? Wanneer weten we of na herstructurering van de schaapsloop Lage Heide
als bedrijventerrein nodig is? blz. 53: pas als blijkt dat Lage Heide geen bedrijventerrein wordt, "dan is dat
mogelijk een kans om dit gebied een andere (stedelijke) functie te geven". Wij zien deze mogelijkheden in tijd
liever naast elkaar.
106.
H&G blz 61: Dommelkwartier: Waarom is hier de fasering (uitvoering na Lage Heide) uit het
coalitieprogramma niet meegenomen?
107.
H&G, blz 61. Dommelkwartier: Waarom is hier de fasering (uitvoering na Lage Heide) uit het
coalitieprogramma niet meegenomen?
108.
H&G, blz 62. Mozaïek: Welk besluit vanuit de gemeente ligt hieraan ten grondslag? Vraag 5 : In hoeverre
heeft de Raad zich reeds uitgesproken over de genoemde invulling? (relatief lage dichtheid met
grondgeboden woningen).
109.

H&G, blz 62 Uitbreiding Leenderweg: Welk besluit van de gemeente ligt hieraan ten grondslag?

110.
H&G: Pagina 62, plots blijkt de omgeving tegenover Brabantia in beeld te zijn voor Ruimte voor Ruimte,
Waar in de nota ruimte kunnen we dat terug vinden?
Hoofdstuk 5.3 Verkeer
111.
PvdA: De bewoordingen in de SV inzake de West Parallel zijn ofwel te kort door de bocht, het
gebiedsakkoord is nog niet vastgesteld. Verder is de WP niet de enige oplossing die de luchtkwaliteit
voldoende verbeterd (pag. 25). Graag een betere tekst of een motivatie van de huidige.
112.
VVD: De infrastructurele voorzieningen die nog ontwikkeld gaan worden staan niet duidelijk aangegeven
of onderbouwd (Mobiliteitsvisie?)
113.
VVD: Inprikker Dommelen-Noord gevolgen voor; Verbindingsweg Loonderweg (Valkenswaard) –
Dommelseweg Waalre) en Sportpark ’t Heike ?
114.
VVD: In het Fietsbeleidsplan 2006 staan een aantal projecten zoals Fietspad centrum Valkenswaard –
Achelse Kluis over de Kluizerdijk wel genoemd terwijl het fietspad over de Oude Spoorbaan (Waalre-

Valkenswaard-Achel) niet genoemd wordt in het fietsbeleidsplan en wel in de Structuurvisie (Welke keuze
wordt gemaakt?)
115.
VVD: Welke nieuwe recreatieve routes (fiets-wandel-paard- montainbike) worden opgenomen in de
structuurvisie om de recreatieve poorten/bedrijven te versterken?
116.

VVD: Verbetering ontsluiting van het Eurocircuit i.v.m. Lage Heideweg

117.
PvdA: Waarom wordt station Maarheeze toegevoegd in het stuk Openbaar Vervoer. Wij missen de HTC
(Brainport) als belangrijke bestemming. In een recent verleden is wel eens geopperd om een HOV lijn te
leggen over de oude spoorbaan. Hoe kijkt het college hier tegen aan?
118.
PvdA: Voor Belgie/Hasselt wordt niets concreets aangegeven behalve dat u hierop studeert. Anderzijds
noemt u de nabijheid van Lommel een kans . Hoe gaan we de kans benutten?
119.
CDA: t.a.v. de N69/west parallel . In de tekst meer terughoudendheid ivm grote vraagtekens over
werkelijke realisatie en tijdstip daarvan. En terughoudendheid over de inprikker bij Dommelen Noord en de
locatie daarvan. Is het juist, dat de westparallel het beste alternatief is waar het gaat over de luchtkwaliteit?(
dus niet de beste oplossing voor de combinatie van alle gewenst doelen.)
120.
D66: Fietspad Oude spoorbaan Wat is hiervan nu de status? De raad heeft volgens ons al regelmatig
aangegeven dit niet noodzakelijk te vinden.
121.
D66: HOV. Is er al contact met EHV voor aansluiting op de HOV? Hoever is EHV en hoe kunnen we hierop
zsm aansluiten om mensen in de bus te helpen? Is er ooit een analyse gemaakt van het afschaffen van de
Oranje strippenkaart/dagretourtje voor de bezettingsgraad van de bus/extra druk op de wegen naar EHV?
122.
CDA: blz. 26/65 fietsen. Wordt hier uitsluitend de mogelijkheid open gehouden om op de oude spoorbaan
een fietspad te realiseren? De raad is immers tegen.
123.
CDA: blz. 65 fietsparkeren. geen grootschalige stallingen aan de rand van het centrum maar kleine
parkeermogelijkheden bij de winkels. is toch al ingezet?
124.
CDA: blz. 65 als westparallel er is dan grotere voetgangerszone en 30 km op Eindhovenseweg. Is er plaats
voor grotere voetgangerszone?
125.
H&G: Pagina 65 de tekst uit de tweede alinea suggereert dat de aanleg van de Lage Heideweg zorgt voor
een betere afhandeling van het autoverkeer, studies hebben uitgewezen dat dit niet het geval is, de echte
oplossing is de zogenaamde West parallel. Vraag 49 waarom schrijft u dit ?
126.
H&G: Pagina 66 onder parkeren. Plots lezen we: er bestaat de wens om enkele van deze terreinen
“parkeerterreinen dus “ een andere invulling te geven, bijvoorbeeld woningbouw. Dat er projectontwikkelaars
zijn die deze wens uitspreken is bekend, het is mij bekend dat er al ontwikkelaars zijn die plannen op de
gemeentelijke tafel hebben liggen. Maar waaruit concludeert u dat wij, deze raad het bestuur van de
gemeente deze wens zou hebben.
127.
H&G: blz 66, 4 e alinea: Elders zou het parkeren niet tot overlast leiden? O nee, en wat denk je dan van
de randgebieden van de betaald-parkerenzone???? Onderschrijft u nog steeds deze stelling en zo ja op basis
van welke informatie.
128.
H&G: blz 66, voorlaatste alinea: De grootschaliger fietsenstallingen aan de rand van het centrum zouden
plaats moeten maken voor goed bereikbare kleinschalige parkeervoorzieningen in het kernwinkelgebied!!!!
Wat wordt hiermee bedoeld? Welke grootschalige stallingen?

129.
H&G: Kaart blz 67, Op deze kaart worden 3 nieuwe fietspaden vermeld: langs de oude spoorbaan naar
Eindhoven, langs de oude spoorbaan naar België en een naar de Achelse Kluis/Leenderheide/België?? De
bedoeling van het laatste fietspad is mij geheel niet duidelijk. Wat is nut en noodzaak? Vraag 64 wie gaat dat
betalen en wat gaat dat kosten ?
130.
H&G: Pagina 69, fietspaden richting België, fietspaden parallel aan de Maastrichterweg, Ecologische
verbindingszones. Gaan we dit werkelijk doen met een begroting die onder druk staat ?
Hoofdstuk 5.4, het buitengebied
131.
H&G: Het paardensportgebied aan weerzijde van de Maastrichterweg loopt tot ergens bij Klein Schaft. Tot
hoever loopt deze zone? De bedoeling is dat het bedrijf van Jansen aan de Maastrichterweg 155 daar onder
valt. Daar zijn immers al toezeggingen gedaan die tot op heden niet nagekomen zijn omdat daar alles wacht
op eventuele plannen van Tops. Jansen is al jaren bezig met het doorvoeren van zijn recreatieve plannen.
Waarom lezen we hierover niets terug in de Structuurvisie ? het gaat tenslotte om keiharde toezeggingen
richting Jansen.
132.
VVD: Waarom geen recreatieve poort Hoppenbrouwers (bushalte, parkeerplaats ?) en de voorgenomen
wandel-en fietsroute door Dommeldal park niet opgenomen ?
133.
VVD: Intensivering van activiteiten op evenementen en -recreatieterrein Eurocircuit .Geen onderzoek
naar recreatie/ vakantiewoningen park Lage Heide ! Strijd met concept Structuurvisie.
134.

VVD: Wat mag bij een toeristische poort of een landgoed?

135.
VVD: Toeristisch poort De Zeelberg staat niet opgenomen in het ontwerp-bestemmingsplan Zeelberg
terwijl de provincie daar stedelijke ontwikkeling wel toestaat met behoud van karakter.
136.
VVD: Een nieuwe toegang tot het Leenderbos bij de Drie Bruggen / Bruggerhuizen bij het Brugven
(toeristische poort) of het Landgoed Opperheide niet genoemd is.
137.
PvdA: De SV geeft aan in het buitengebied kwetsbare natuur te willen beschermen. Kan op een kaartje
aangegeven worden waar we die bescherming willen en wat die bescherming dan inhoudt?
138.
PvdA: Op pagina 70 wordt voor het Dommeldal gesteld dat de nadruk ligt op het vergroten van de
natuurwaarden in combinatie met recreatief medegebruik. Welke natuurwaarden zijn dit en hoe zit het
mechanisme in elkaar dat natuurwaarden vergroot worden door recreatief gebruik?
139.
H&G: Pagina 70: merkwaardig genoeg onder het kopje Recreatie en toerisme lezen we het volgende: De
gemeente wil de mogelijkheden voor extensieve recreatie ( wandelen fietsen en dergelijke) aan de randen
van de bebouwde kom, verruimen,n. het hiervoor creëren van voorzieningen gaan gepaard met een groene
ontwikkeling. Door de bestaande groene relaties tussen het Valkenswaardse centrum en het Dommeldal te
versterken, wordt het Dommeldal vanuit het centrum meer gevoeld . Via het plan Dommelkwartier alsmede
Mozaïek dient hier nader invulling aan gegeven te worden. Begrijpen wie het begrijpen kan. Leg dit een
concreet en in begrijpbare taal uit, desnoods met illustraties. Wel graag met enige onderbouwing ?
140.
H&G: Pagina 72 derde alinea: hierna volgende tekst: Aan het Zuidelijke deel van de Maastrichterweg, ter
hoogte van Klein Schaft en schaft, zijn nieuwe ontwikkelingen gepland. Waarom maakt u niet kenbaar in deze
structuurvisie welke ?
141.
H&G: Kaart blz 74: Aan de noordzijde van Valkenswaard staat het sportpark aangegeven als
aandachtsgebied voor recreatie. Wat is daarvan de bedoeling?

Zienswijzennota
142.
PvdA: Op pag. 20 van de Zienswijze nota stelt u: Op basis van een integraal plan kunnen de belangen
vanuit natuur en landschap en de belangen vanuit de woningvraag binnen de gemeente Valkenswaard
versterkt worden. Alleen door een integrale visie op te stellen kan er een win-win situatie ontstaan waarin
beide aspecten een duurzame impuls krijgen. In de SV staat opgenomen op welke wijze dit kan gebeuren.
Vraag: waar is dat in de SV opgenomen?
Deel B/ GREX
143.
PvdA: Conform afspraak zijn binnenkort alle bestemmingsplannen gereed inclusief exploitatieplan. Wat is
dan nog de meerwaarde van de SV ervan uitgaande dat in de individuele exploitatieplannen een en ander al
vastgelegd is?
144.
PvdA: De WRO stelt dat in de SV aangegeven wordt hoe eventuele bovenwijkse fondsen besteed gaan
worden. Het college stelt voor dit in deel B te doen? Graag een motivatie van deze keuze.
145.

PvdA: Verder graag informatie over de mogelijke bovenwijkse fondsen waaraan gedacht wordt.

146.
PvdA: Vanuit de gedachte dat bovenwijkse fondsen gekoppeld moeten zijn aan bovenwijkse
voorzieningen is dan de vraag waar in de SV deze voorzieningen en koppelingen te vinden zijn. Met welke
nauwkeurigheid dient volgens de WRO dit beschreven te worden?
147.
PvdA: Is voor mogelijke bovenplanse verevening een overzicht en typering van wegen,straten etc. niet
nodig om te kunnen duiden wat wijkse en bovenwijkse voorzieningen zijn?
148.
H&G: De Structuurvisie is het instrument om ruimtelijke samenhang tot stand te brengen en duidelijkheid
te geven over hoe de raad zich voorstelt de voorgenomen ontwikkelingen te verwezenlijken. Dit betekent dat
deze:
– De hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen en de hoofdzaken van het door de
gemeente te voeren ruimtelijk beleid moet bevatten.
– Globaal moet zijn om integraal de verbanden tussen de gewenste ontwikkelingen in de verschillende
delen van het gebied in beeld te brengen.
– Een uitvoeringsprogramma bevat.
Kunt U aangeven waarom deel A afzonderlijk ter vaststelling wordt aangeboden en waarom er niet voor is
gekozen om deel A en B gezamenlijk ter vaststelling aan te bieden? U geeft (op bladzijde 5) zelf aan dat in de
huidige Structuurvisie Plus het uitvoeringsprogramma ontbreekt en nu vraagt U ons om een deel van een
structuurvisie vast te stellen waarbij nog steeds geen uitvoeringsprogramma zit?
149.
H&G: Zoals u weet kent elk fatsoenlijk raadsbesluit een financiële paragraaf. Waar is de financiële
paragraaf behorende bij de structuurvisie? Mocht u van oordeel zijn dat deze niet of nog niet nodig is omdat
de raad zich op een later tijdstip nog concreet dient uit te spreken over de in de structuurvisie genoemde
projecten/ Kunt u aangeven waarom u geen enkel voorbehoud vermeld in de structuurvisie ?
150.
H&G: Indien deel A door de Raad wordt vastgesteld, kan deel B dan nog worden afgewezen? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, wat zijn dan de consequenties?
151.
VVD: Voor welke ruimtelijke ontwikkelingen wordt een fondsbijdrage gevraagd ?Hoe wordt bepaald
welke ontwikkeling een bijdrage moeten betalen ? Wordt bij elke “rode” ontwikkeling een bijdrage gevraagd ?

