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Behandeling begroting op 1 november
Op donderdag 1 november zal de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2013
behandelen. De raad doet dit in een openbare vergadering die begint om 12.30 uur in de
raadszaal in het gemeentehuis aan De
Hofnar 15. Aangeslotenen op het kabelnet
kunnen de vergadering rechtstreeks op televisie volgen. De uitzending wordt verzorgd
door de Valkenswaardse Omroep Stichting
(VOS).
De begroting is geplaatst op de website van
de gemeente www.valkenswaard.nl. Ga op
de openingspagina naar het kopje ‘direct
naar’ en kies voor ‘Begroting 2013’ .
Een exemplaar van de begroting ligt ook ter
inzage in de Informatiehoek in de hal van
het gemeentehuis, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12, in het Dorpshuis
aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en in ontmoetingscentrum De Belleman aan het
Bruninckxdal 2 in Dommelen.

Foto: Heidi Wils

Klein onderhoud asfaltwegen

In de periode van 1 tot en met 3 november
vindt onderhoud plaats aan de asfaltwegen
binnen de gemeente Valkenswaard.

Het gaat om werkzaamheden van uiteenlopende grootte. De overlast van de werkzaamheden zal wisselend zijn. Deze is minimaal bij kleine werkzaamheden, maar als aan de rijbaan
gewerkt moet worden, kan een (gedeeltelijke)
afsluiting van de betreffende weg noodzakelijk
zijn.

De vermelde planning is onder voorbehoud,
want het werk is afhankelijk is van de weersomstandigheden. Daardoor zijn verschuivingen
dus mogelijk.

Tienendreef nabij voetgangersoversteek
Op donderdag 1 november worden gedeelten
van de rijbaan van de Tienendreef nabij de
voetgangersoversteek (op het wegvak tussen
de Dommelstraat en het tankstation) van een
nieuwe toplaag voorzien. Het verkeer wordt
met verkeersregelaars geregeld.

Rotonde Tienendreef /Damianusdreef
Op donderdag 1 november worden gedeelten
van de rijbaan op de rotonde TienendreefDamianusdreef van een nieuwe toplaag voorzien. Het verkeer wordt met verkeersregelaars
geregeld

Fietspad Valkenierstraat
Op donderdag 1 november wordt het fietspad
op de Valkenierstraat aan de noordzijde hersteld. Het verkeer wordt met verkeersregelaars
geregeld.

Korteweg Borkel
Op donderdag 1 november worden gedeelten
van de rijbaan Korteweg vanaf de Dorpsstraat
opnieuw geasfalteerd. De rijbaan dient hiervoor te worden afgesloten. 5 Dagen voor aanvang van de werkzaamheden worden vooraankondigingsborden geplaatst.
Kromstraat
Op donderdag 1 november worden gedeelten
van de rijbaan hersteld en/of opnieuw geasfalteerd. De rijbaan dient hiervoor te worden
afgesloten. 5 Dagen voor aanvang van de
werkzaamheden worden vooraankondigingsborden geplaatst.

van de rijbaan van de Leenderweg nabij de
Bosstraat van een nieuwe toplaag voorzien.
Het verkeer wordt met verkeersregelaars geregeld.
Nieuwe Waalreseweg
Op vrijdag 2 november worden op diverse
plaatsen ter hoogte van de flat tegenover winkelcentrum ’t Gegraaf gedeelten van de rijbaan
hersteld. De rijbaan moet hiervoor gedeeltelijk
worden afgesloten. Het verkeer wordt met verkeersregelaars geregeld.
Fietspad Maastrichterweg
Op zaterdag 3 november wordt op 2 locaties
het fietspad aan de Maastrichterweg hersteld.
Op het kruispunt nabij de Hoeve wordt het
verkeer tijdelijk afgesloten. Het fietsverkeer
wordt ter plaatste omgeleid.
Fietspad De Vest
Op zaterdag 3 november wordt op het fietspad
aan De Vest nabij huisnummer 66 aan de zuidzijde hersteld. Het fietsverkeer wordt ter plaatste omgeleid en/of geregeld met verkeersregelaars

Markeren asfaltwegen
In dezelfde periode als de asfaltonderhoudswerkzaamheden worden binnen de gemeente
markeringswerkzaamheden uitgevoerd. Het
verkeer zal dan worden geregeld met verkeersregelaars.

Informatie
De gemeente informeert bewoners en bedrijven die de meeste overlast zullen ondervinden
persoonlijk of per brief over de voorgenomen
werkzaamheden.

Voor technische vragen over de uitvoering van
deze werkzaamheden kunt u contact opnemen
met de heer M. Kerstens van aannemingsbedrijf Ballast Nedam telefoonnummer
06-23695468.

Met algemene vragen over de werkzaamheden
kunt u terecht bij de heer K. van Gorp van het
team Beheer Openbare Ruimte van de
gemeente Valkenswaard.
Hij houdt namens de gemeente toezicht op de
werkzaamheden en is telefonisch bereikbaar
via telefoonnummer (040-) 2083634.

De markt van Valkenswaard de moeite waard

Weegbree
Op donderdag 1 november wordt een gedeelte van de rijbaan van de Weegbree nabij huisnummer 7 hersteld. Het verkeer wordt met verkeersregelaars geregeld.
Doornappelstraat
Op donderdag 1 november wordt een gedeelte van de rijbaan over de gehele breedte van
de Doornappelstraat nabij huisnummer 1 hersteld. De rijbaan dient hiervoor te worden
afgesloten.
De bewoners kunnen hun woningen via de
andere zijde van de Doornappelstraat bereiken.
Fietspad de Malpie
Op donderdag 1 november wordt op het fietspad aan de Malpie de kantschade hersteld. Het
fietsverkeer wordt ter plaatste omgeleid danwel geregeld met verkeersregelaars.
Foto: Heidi Wils
Herstellen putranden
Op donderdag 1 november worden de putranden op de Prins Bernhardstraat in Valkenswaard en de Norbertusdreef in Dommelen
hersteld Het verkeer wordt ter plaatste omgeleid danwel geregeld met verkeersregelaars.
Molenstraat
Op donderdag 1 november worden gedeelten
van de rijbaan op de Molenstraat nabij huisnummer 203 opnieuw geasfalteerd.
De rijbaan dient hiervoor te worden afgesloten.
Het verkeer wordt geregeld met verkeersregelaars.
J.F. Kennedylaan ter hoogte van MCB
In het weekend van vrijdag 2 en zaterdag
3 november worden gedeelten van de rijbaan
van de J.F. Kennedylaan van een nieuwe toplaag voorzien.
De werkzaamheden starten vrijdagavond
vanaf 24.00 uur en duren tot zaterdagavond
20.00 uur.
De asfaltdeklaag van de J.F. Kennedylaan
wordt vernieuwd over het gedeelte nabij de
parkeerplaats van de MCB.
De doorgaande route van de J.F Kennedylaan
is op de genoemde dagen afgesloten. Op
vrijdag en zaterdag is de MCB beperkt bereikbaar.
Leenderweg nabij Bosstraat
Op vrijdag 2 november wordt een gedeelte

Gratis mosselen proeven
Donderdag 1 november tussen 11.00 en 16.00 uur
Einde zomertijd
In het weekeinde van 27 en 28 oktober begint
de wintertijd.
De klok wordt in de nacht van zaterdag op
zondag één uur terug gezet.
'De tijd' is door de geschiedenis heen niet altijd
hetzelfde gebleven. In 1977 is in Nederland de
zomertijd ingesteld. Daardoor is de 'gewone'
tijd wintertijd geworden. Bij de zomertijd gaat
de klok een uur vooruit, bij de wintertijd gaat
hij een uur terug. In 1996 is vastgesteld dat de
zomertijd begint op de laatste zondag van
maart en de wintertijd ingaat op de laatste
zondag van oktober.

Site-tip: subsidieloketten
De gemeente Valkenswaard helpt burgers en bedrijven graag door de subsidiemogelijkheden
voor hen in kaart te brengen. De gemeente vindt het namelijk van groot belang om haar inwoners en bedrijven een goede dienstverlening te bieden.
U vindt de digitale subsidieloketten als u in de groene ‘balk’ boven kiest voor ‘internetbalie’
en vervolgens voor ‘subsidieloketten’.
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Monumentencommissie

De Valkenswaardse monumentencommissie
vergadert op maandag 29 oktober van 15.30
tot 17.30 uur in het gemeentehuis van
Valkenswaard aan De Hofnar 15.

De vergadering is openbaar.
Voor informatie over de agendapunten kunt u

vanaf donderdag 25 oktober terecht bij de heer
A. van Buijtenen, ambtelijk adviseur, telefoonnummer (040) 2083654.

De huidige brug zal worden gesloopt en er
komt een nieuwe brug voor in de plaats, die
dezelfde verschijningsvorm en afmetingen
(breedte) zal hebben als de huidige brug.

In verband met de werkzaamheden moet de
Dorpsstraat van 29 oktober tot en met 9
november worden afgesloten voor autoverkeer. Er komt een omleidingsroute via de

Wilt u een wethouder persoonlijk spreken, maak dan tijdig een afspraak voor het spreekuur.

Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer
040-2083 444 (vragen naar het bestuurssecretariaat).

U kunt de monumentencommissie ook per
e-mail bereiken via:
monumentencommissie@valkenswaard.nl.

Vervanging Schafterbrug in Borkel en Schaft

Van maandag 29 oktober tot en met vrijdag
9 november wordt de Schafterbrug over de
Dommel in de Dorpsstraat in Borkel in zijn
geheel vernieuwd.

Spreekuur wethouders

Bruggerdijk, Peedijk en De Schafterekker. Deze
wordt met borden aangegeven.
Voor (brom)fietsers en voetgangers blijft doorgaand verkeer wel mogelijk. Zij kunnen gebruik
maken van een noodbrug.
Informatie
Voor vragen over de uitvoering kunt u terecht
bij de aannemer Damsteegt uit Meerkerk.
0183-359027.
Voor overige vragen kunt u terecht bij de heer
K. van Gorp van het team Beheer Openbare
Ruimte, bereikbaar onder telefoonnummer
(040) 208 3634.

Heide schonen op de Malpie
Heide schonen is noodzakelijk voor het
behoud van de heide.
Dit bereiken we door het verwijderen van
opschot. Dat zijn o.a. de zaailingen van dennen, berken en eiken.
De gebiedjes die voorgaande jaren door vele
vrijwilligers, het IVN en door de medewerkers
van Ergon geschoond zijn, liggen er mooi bij.
Dit jaar wordt het project voortgezet. De
gemeente, de houtwallenwerkgroep en het
IVN vragen de inwoners van Valkenswaard om
een handje te helpen. Iedereen die de Malpie
een warm hart toedraagt is welkom, groot,
klein, jong en oud.
Werken op zaterdagen in oktober
Elke zaterdag tot en met 3 november is ieder-

een van harte welkom van 09.00 tot 12.00 uur.
Eventueel zelf gereedschap en een ‘natje en
droogje’ meenemen.
U rijdt vanaf de Venbergse molen naar de
Malpie en daarna volgt u de pijlen. Zo komt u
op de bestemming. U kunt het beste met de
fiets komen en een snoeischaar, takkenschaar
of zaag(je) meenemen. Het project wordt afgesloten op zaterdag 3 november, de nationale
schoondag.

Meer informatie
Met vragen over het voorgaande kunt u
terecht bij de heer C. Sandkuijl van de gemeente Valkenswaard. Hij is telefonisch bereikbaar
op 2083 647. Ook kunt u terecht bij mevrouw
A. Baken, tel. 040-2015181,
mail: h.baken@chello.nl

overzicht bekendmakingen
Verordening Kinderparticipatie WWB 2012
De gemeenteraad heeft op 27 september 2012 de “Verordening Kinderparticipatie WWB
2012” vastgesteld. De verordening kinderparticipatie valt als bijzondere bijstand onder de Wet
werk en bijstand (WWB). Kinderparticipatie is bestemd voor kinderen van ouders met een laag
inkomen (110% van de bijstandsnorm) zodat zij kunnen deelnemen aan sport- en cultuuractiviteiten. De bijzondere bijstand wordt verstrekt in natura. De verordening Kinderparticipatie
gaat in met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2012.
Overgangsregeling
De overgangsregeling maakt het mogelijk voor inwoners van Valkenswaard om tot 1 januari
2013 een aanvraag in te dienen voor kosten die gemaakt zijn in de periode 1 januari 2012 tot
1 oktober 2012.
Terinzagelegging
De verordening is in te zien:
• in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15 (tijdens openstellingtijden);
• bij de bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard;
• bij het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft (tijdens openstellingtijden);
• in ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw F. van Berlo van het team Werk
en Inkomen. Vanaf 2 november 2012 is zij is telefonisch bereikbaar op 040-2083737.
nr.:
dat.ontv.:
omschrijving:

Omgevingsvergunning aangevraagd
OV 2012.085
OV 2012.237

16-10-12
12-10-12

Bouwen overkapping, Dijkstraat 76 - 5554 PS
Plaatsen lichtreclame, Handwerkstraat ong. kad. E 993 5554 HP
OV 2012.240
16-10-12
Bouwen kantoor/werkplaats en aanleggen inrit,
Maastrichterweg naast 191, Kad. Sect. K 879 - 5556 VB
De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op

Welstandscommissie
dinsdag 30 oktober 2012 aanvang 09.30 uur in het gemeentehuis van Valkenswaard. De voorlopige agenda zal ter inzage liggen bij het klantcontactcentrum in het gemeentehuis van
Valkenswaard vanaf maandag 29 oktober 2012, 09.00 uur.
Doss.nr:
dat.verz:
omschrijving:

Omgevingsvergunning verleend
OV 2012.233
OV 2012.228
OV 2012.236

12-10-12
15-10-12
15-10-12

Kappen boom, Steenbakkerwei 2 - 5551 PH
Kappen 1 Amber en 3 dennen, Bosstraat 67 - 5553 CK
Kappen 1 populier, Achterzijde Van Linschotenstraat 16 5554 PM

OV 2012.235

15-10-12

Kappen 3 berken, gemeentelijke plantsoenstrook in de bocht
van de Merendreef en de Smelen - 5553
De vergunningen liggen vanaf 25 oktober 2012 ter inzage bij het klantcontactcentrum in het
gemeentehuis aan De Hofnar 15.
Degene wiens belang rechtstreeks is betrokken door het verlenen van bovenvermelde vergunningen, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar indienen binnen zes weken
na de dag waarop de vergunning is verzonden. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard.
Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld.
Indien u een bezwaarschrift indient, kunt u de Voorzieningenrechter van de rechtbank in
's-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Omgevingsvergunning uitgebreid verleend
Doss.nr:
UV 2012.117

dat.verz:
17-10-12

omschrijving:
Deels wijzigen inrichting door toevoeging gebruik dierenopvangcentrum, Dorpsstraat 18 - 5556 VL
De vergunning ligt vanaf 25 oktober 2012 ter inzage bij het klantcontactcentrum in het
gemeentehuis aan De Hofnar 15.
Tegen een uitgebreide omgevingsvergunning is geen bezwaar mogelijk.
Beroep
Tegen een verleende uitgebreide omgevingsvergunning is het mogelijk om beroep in te stellen
tot uiterlijk 6 weken vanaf de dag na de ter inzage legging, bij de Rechtbank, Postbus 90125,
5200 MA, 's-Hertogenbosch. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de
indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.
De mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de verleende vergunning bestaat voor:
• degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.
Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch.

Overige vergunningen verleend
De volgende kabel- en leidingenvergunningen zijn verzonden:
nr.:
dat.verz:
omschrijving:
12uit07249
15-10-12
Aanleg elektriciteitskabels door Enexis, Weegbree
12uit07275
17-10-12
Aanleg telecomkabels door BAM Infra, Parallelweg Oost
12uit07270
17-10-12
Aanleg telecomkabels door Volker Wessels Telecom, de Vest
Valkenswaard, 24 oktober 2012
het gemeentebestuur van Valkenswaard,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. R.F.W. van Eijck
drs. A.B.A.M. Ederveen

