Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
gemeente Valkenswaard. Het brengt u op de
hoogte van de ontwikkelingen in het project
Dommelkwartier in Valkenswaard.

Het is zover
Het ontwerpbestemmingsplan
Dommelkwartier is gereed. Er zijn heel wat
voorbereidingen aan vooraf gegaan voordat
het zover was. Zo is er veel overleg geweest
met betrokken instanties, natuurverenigingen
en inwoners en bewonerscommissie. Ook
heeft er een bijeenkomst voor bewoners
plaatsgevonden. Verder heeft er een
voorontwerpplan ter inzage gelegen. Dit
leverde waardevolle reacties op. Deze zijn
allemaal verwerkt en hebben grotendeels
geleid tot aanpassingen van het plan.
Het college verwacht het bestemmingsplan
aan het eind van het jaar aan de raad voor te
leggen.

Wethouder
ruimtelijke ordening
Egbert Buiter

“Dommelkwartier: Logische afronding
van bestaande wijk!”
Wethouder ruimtelijke ordening Egbert Buiter:
‘’Dommelkwartier wordt een logische afronding
van een bestaande wijk met nieuwe woningen
en verbetering van de groenzone bij de Dommel.
De natuurontwikkeling als drager voor de totale
ontwikkeling. Deze ontwikkelingen vormen voor
de wijk ‘t Gegraaf een enorm positieve impuls!’’
De wethouder gaat verder: ”Ik ben erg blij met
het behaalde resultaat. Er ligt nu een goed
plan dat met alle partijen besproken is en ook

op tal van punten in positieve zin is bijgesteld.
Dommelkwartier gaat een behoorlijk deel van
de woningbouwopgave van Valkenswaard
realiseren. Het wordt een fijn gebied om in te
wonen, dichtbij voorzieningen en tegen de
groene zone van de Dommel. Wat kun je je nog
meer wensen?”
Wonen
Het bestemmingsplan biedt ruimte voor
het ontwikkelen van twee woonwijken:
Hoppenbrouwers en Weegbree. Weegbree ligt
ten noorden en Hoppenbrouwers ten zuiden
van de bestaande wijk ’t Gegraaf. Beide wijken
krijgen een dorps karakter aansluitend op het
natuurgebied van de Dommel. Er is daarbij
goed gelet op een geleidelijke overgang van
woningbouw (rood) naar natuur (groen). De
twee wijken voorzien alleen in ‘grondgebonden’
woningen, dus geen hoogbouw. Allerlei type
woningen wisselen elkaar af.
Op de hoek Nieuwe Waalreseweg / Lijsterbeslaan
is een markant kantoorgebouw voorzien van
gedeeltelijk twee en drie bouwlagen. Dit gebouw
zal huisvesting bieden aan de regionale Rabobank
en wordt voorzien van een eigen parkeerterrein.

Meer informatie
Inloopbijeenkomst
Op 11 juni is een inloopavond gepland in
centrum de Bontekoe (Kerstroosstraat 20 te
Valkenswaard). Een ieder kan op die avond
tussen 17:00 en 20:00 uur vrij binnenlopen en
geïnformeerd worden over plan Dommelkwartier.
Plannen ter inzage
Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor inspraak. Het ligt ter
inzage met ingang van 24 mei tot en met 4 juli
2012. Daarbij liggen eveneens ter inzage:
• Inrichtingsplan Dommeldal;
• Ontwerp-exploitatieplan Weegbree;
• Ontwerp-exploitatieplan Hoppenbrouwers;
• Ontwerpbeeldkwaliteitplan;
• Ontwerpbeschikking hogere grenswaarden
(geluid);
• Nota van Inspraak en Vooroverleg.
Iedereen kan het ontwerpbestemmingsplan
en bijbehorende plannen bekijken en daarop
reageren.
De plannen zijn ook digitaal in te zien via
www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl.
Meer informatie over Dommelkwartier kunt
u vinden op de gemeentelijke website onder
projecten.
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Dommelkwartier in cijfers:

Natuur raakt wonen
Ook komt er een extra parkeerterrein,
die onder andere de parkeerdruk vanuit
speeltuin Geenhoven kan opvangen.
Er zullen verkeersmaatregelen worden getroffen
aan zowel de Waterlaat als de aansluiting van de
Lijsterbeslaan op de Nieuwe Waalreseweg.
De binnen plan Dommelkwartier te realiseren
woningen vormen een aanvulling op de
gemeentelijke woningbouwbehoefte. Er heeft
goede afstemming plaatsgevonden met de
andere gemeentelijke woningbouwplannen, met
als resultaat dat de wijken Hoppenbrouwers en
Weegbree op hun manier uniek zijn en elk een
aantal specifieke doelgroepen aanspreekt.

In dit landschap is het prima toeven voor
diverse soorten salamanders, maar ook de
dwergmuis en moerassprinkhaan voelen zich
hier thuis. In de singels, hagen, bosschages
en kruidenrijke en ruige graslanden is het een
prettig verblijf voor roodborsttapuit, nachtegaal
en grasmus.

Waardevol broekbos

Beeldkwaliteitplan
Het beeldkwaliteitplan ligt eveneens ter inzage.
Het plan vertelt over de gewenste beelden
van de bebouwing in relatie met de openbare
ruimte. Het is een leidraad voor architecten en
het geeft toekomstige bewoners inzicht in de
sfeer van de verschillende deelgebieden, het
materiaalgebruik, kleuren en de inrichting van
het openbaar gebied. Het is een aanvulling op
het bestemmingsplan.

Natuur
Voor de ongeveer 40 hectare natuur in het
bestemmingsplan Dommelkwartier is een
inrichtingsplan opgesteld. Dit plan geeft een
beeld van de wijze waarop de gemeente de
natuur- en landschapswaarden in het Dommeldal
wil ontwikkelen. Hierbij is gekeken naar
waterhuishouding, recreatie (spelen, fietsen,
wandelen), ecologie (het leven van dieren
en planten) en functies zoals volkstuinen en
dierenweiden.
Het doel is het karakteristieke beekdallandschap
terug te brengen door een kleinschalig, halfopen
landschap te creëren waarin bos, houtwallen,
poelen, weiland en hooilandjes worden
afgewisseld. De Dommel is herkenbaar in dit
landschap aanwezig.

Klein geaderd witje

2 woonwijken
1 natuurontwikkelingzone
50 hectare in totaal
10 hectare wonen
40 hectare natuur
2500 m² bedrijfsvloer oppervlakte kantoorgebouw
65 woningen op locatie Hoppenbrouwers
126 woningen op locatie Weegbree
45 starterwoningen

