1.11 Voorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie deel A nieuwe stijl.
Ten aanzien van dit voorstel worden zes amendementen ingediend.
Een amendement ingediend door de fractie PvdA en H&G met als dictum:
“Besluit de navolgende veranderingen aan te brengen in de Structuurvisie:
1. In de matrix 2.3.1 Ruimtelijke ontwikkelingen Volkshuisvesting in de kolom “Wat is onze
ambitie” onder de zin: Bouwen voor jongeren en gezinnen met kinderen toe te voegen:
Herstructureren, transformeren, opplussen van de bestaande woningvoorraad.
2. In de matrix 2.3.1 Ruimtelijke ontwikkelingen Volkshuisvesting in de kolom “Wat gaan
we daarvoor doen” toevoegen: Doorstroming bevorderen.
3. In de matrix 2.3.2 Infrastructuur Wegen in de kolom “Wat gaan we daarvoor doen”
toevoegen: Het opstellen van een verkeerscirculatieplan.
4. In de matrix 3 Visies voor gebieden bij 3.2.1 Woonwijken in de kolom “Kansen benutten”
de zin: Kwaliteitsverbetering van de groene structuren door enige verstening” te
schrappen.
5. In de matrix 3 Visies voor gebieden bij 3.3.1 Uitbreiding Lage Heide in de kolom “Kansen
benutten” bij de woorden “stedelijke functie” het woord “stedelijke” te schrappen.
6. In de matrix 3 Visies voor gebieden bij 3.3.3 Mozaiek en 3.3.4 Leenderweg de tekst in de
kolom “Kansen benutten” te schrappen.
7. In de matrix 3.4.1 Natuur en bosgebieden de tekst in de kolom “Kansen benutten” te weten
“Onder voorwaarden een stedelijke ontwikkeling” te schrappen.
8. Op pagina 37 onder de kop Uitbreiding aan randen met woningbouw in de 1e zin het
woord “vooralsnog” te schrappen.
Dit amendement wordt met 12 stemmen tegen (fracties CDA, Valkenswaard Lokaal, D66 en
VVD) en 9 stemmen vóór (fracties PvdA en H&G) verworpen.
Een amendement ingediend door de fractie Valkenswaard Lokaal met als dictum:
“Besluit toe te voegen aan artikel 3.3.4 Leenderweg Kansen benutten, na de tekst “De wijze
waarop dit gebied ontwikkeld kan worden, dient nader onderzocht te worden”. De volgende
tekst toe te voegen: “Hierbij zal ook de mogelijkheid worden bekeken om het sportterrein
bekend als Valkennest van V.V. De Valk te herontwikkelen (ten behoeve van woningbouw)
en het sportterrein te verplaatsen richting Leende” en de verbeeldingen als bijlage toegevoegd
hierop aan te passen.
Dit amendement wordt met 17 stemmen vóór (fracties CDA, Valkenswaard Lokaal, H&G,
D66 en VVD) en 4 stemmen tegen (fractie PvdA) aangenomen.
Een amendement ingediend door de fractie H&G met als dictum:
“Besluit op pagina 42 onder 3.3.1 onder ambitie onderdeel behoud karakter Venbergseweg
tekst te schrappen en te vervangen door: Voor tijdens en na de realisatie van de woonwijk
Lage Heide is er nadrukkelijke aandacht voor het behoud van de Venbergseweg en het
karakter ervan als toeristische verbindingsweg te versterken. De weg zal bij voorkeur worden
ingericht als een eenrichtingsweg met goede fietsvoorzieningen.
Dit amendement wordt met 12 stemmen tegen (fracties CDA, Valkenswaard Lokaal, D66 en
VVD) en 9 stemmen vóór (fracties H&G en PvdA) verworpen.
Een amendement ingediend door de fractie H&G met als dictum:
“beslist de tekst op het overzicht Visie voor gebieden, in de kolom kansen benutten te
wijzigen in de hierna volgende zin. Na of alvorens duidelijkheid is verkregen over de
herstructurering van de Schaapsloop, de ontwikkeling van het gebied Lage Heide in
overweging te nemen waarbij in eerste instantie de gedachte uitgaat naar een industriezone,
bij voorkeur bestemd voor gerelateerd aan toerisme en recreatie. Op diezelfde pagina onder
hetzelfde onderwerp in de kolom Voorkomen de tekst: De ontwikkeling van bedrijventerrein
Lage Heide zonder geschikte ontsluiting te wijzigen in De ontwikkeling van het gebied Lage
Heide zonder geschikte ontsluiting.
Dit amendement wordt met 16 stemmen tegen (fracties CDA, Valkenswaard Lokaal, PvdA,
D66 en VVD) en 5 stemmen vóór (fractie H&G) verworpen.
Een amendement ingediend door de fractie H&G met als dictum:
“besluit in de tekst luidende:
Kansen benutten, Integrale ontwikkeling Dommelkwatier

Door een integrale ontwikkeling van woningbouw met natuurontwikkeling, is het mogelijk
om bepaalde ambities te realiseren. Het gebied Dommelkwartier is ongeveer 50 hectare groot.
Door dit project integraal op te pakken, kan zowel invulling worden gegeven aan onze
basisbehoefte met betrekking tot wonen en de kansen dier er zijn op het gebied van natuur.
Hierbij zal een zorgvuldige afweging worden gemaakt van woningbouw en natuur. Een
verdeling van 40 hectare natuurontwikkeling en 10 hectare stedelijke ontwikkeling, is daarin
een goede stedelijke verdeling. Bij de stedenbouwkundige uitwerking is het uitgangspunt dat
de meest intensieve functies (woningen, kantoor, infrastructuur, volkstuinen en dierenweiden)
worden geprojecteerd tegen het reeds bestaande stedelijk gebied van Valkenswaard (’t
Gegraaf). De natuur, landschap en extensievere creatie zal zich bundelen rondom de Dommel
(recreatief natuurpark).
Het gedeelte:
Een verdeling van 40 hectare natuurontwikkeling en 10 hectare stedelijke ontwikkeling, is
daarin een goede stedelijke verdeling te schrappen.
Dit amendement wordt met 16 stemmen tegen (fracties CDA, Valkenswaard Lokaal, PvdA,
D66 en VVD) en 5 stemmen vóór (fractie H&G) verworpen.
Een amendement ingediend door de fractie H&G met als dictum:
“besluit de tekst op pagina 36 “Met uitbreiding moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan,
dusdanig dat de leefomgeving en de leefkwaliteit niet benaderd worden te vervangen door de
tekst “Met uitbreiding moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan, dusdanig dat de
leefomgeving en de leefkwaliteit niet benadeeld worden.
Dit amendement wordt algemene stemmen aangenomen.
Met 14 stemmen vóór (fracties CDA, Valkenswaard Lokaal, VVD en D66 en de leden Van Erp
en Maas) en 7 stemmen tegen (fractie H&G en de leden van der Burgt en Leenders) wordt
het volgende geamendeerde besluit genomen:
De raad van de gemeente Valkenswaard;
1. De Structuurvisie Plus gemeente Valkenswaard uit 2003 in te trekken;
2. In te stemmen met de Structuurvisie Valkenswaard Deel A nieuwe stijl, zoals vervat in de
analoge structuurvisie en in de digitale structuurvisie met nummer NL.IMRO.0858.
SVvalkenswaardA-VA-02 vast te stellen, waarin de basis voor het ruimtelijk beleid naar
2030 is opgenomen, met dien verstande,
a. Dat toegevoegd wordt aan artikel 3.3.4 Leenderweg Kansen benutten, na de tekst “De
wijze waarop dit gebied ontwikkeld kan worden, dient nader onderzocht te worden”.
De volgende tekst: Hierbij zal ook de mogelijkheid worden bekeken om het sportterrein
bekend als Valkennest van V.V. De Valk te herontwikkelen (ten behoeve van
woningbouw) en het sportterrein te verplaatsen richting Leende” en de verbeeldingen
als bijlage toegevoegd hierop aan te passen;
b. Dat vervangen wordt de tekst op pag. 36 “Met uitbreiding moet uiterst zorgvuldig
worden omgegaan, dusdanig dat de leefomgeving en de leefkwaliteit niet benaderd
worden door de tekst “Met uitbreiding moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan,
dusdanig dat de leefomgeving en de leefkwaliteit niet benadeeld worden.
3. De zienswijzen op de ontwerpstructuurvisie Valkenswaard deel A voor kennisgeving aan
te nemen.

