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Commissievergadering op 15 november
Op donderdag 15 november vergadert de
commissie ter voorbereiding op de raadsvergadering van 29 november.

In de periode van 12 november tot en met 21
december vindt onderhoud plaats aan de
wegen binnen de gemeente Valkenswaard.

gen nodig. De verkeersafwikkeling op de
Antwerpsebaan zal in deze periode wel enige
hinder ondervinden.

De commissievergadering is openbaar,
begint om 20.00 uur en vindt plaats in het
gemeentehuis aan De Hofnar 15 in
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.

Herstraten fietspad Dommelseweg
In de periode van maandag 26 november tot
en met vrijdag 7 december worden de fietspaden langs de Dommelseweg op diverse locaties
herstraat tussen de kernen Dommelen en
Valkenswaard.
Hiervoor zijn geen verkeersomleidingen nodig.
De werkzaamheden worden buiten de spitsuren uitgevoerd en de fietsers worden dan
plaatselijk omgeleid.

Bij een commissievergadering bestaat
spreekrecht. Als belanghebbende kunt u
voorafgaand aan de vergadering nog iets
zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat.
Wilt u gebruik maken van het spreekrecht,
dan kunt u dat vóór de vergadering schriftelijk of mondeling doorgeven aan raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Zij is in het
gemeentehuis bereikbaar via telefoonnummer (040-) 2083407.

Foto: Heidi Wils

Klein onderhoud wegen

Op de voorlopige agenda staan de volgende
onderwerpen:
• vaststellen van de agenda.
• vaststellen van het verslag van de commissievergadering d.d. 11 oktober 2012.

•
•
•
•

voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Dommelkwartier.
voorstel tot het vaststellen van bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22.
voorstel over de financiering herstructurering van bedrijventerrein Schaapsloop 1.
voorstel om een krediet beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een personeel-/ materieelbus voor de brandweer.
• bespreken van de startnotitie Masterplan Centrum.
• rondvraag.

Spreekuur wethouders

Wilt u een wethouder persoonlijk spreken, maak dan tijdig een afspraak voor het spreekuur.
Afspraken hiervoor kunnen gemaakt worden via het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0402083 444.

Evenementen

De vermelde planning is onder voorbehoud,
want het werk is afhankelijk is van de weersomstandigheden. Daardoor zijn verschuivingen
dus mogelijk.
Oversteek N69 Corridor
Van maandag 12 tot en met woensdag
14 november wordt de voetgangersoversteek
over de N69 (Eindhovenseweg) nabij de
Corridor herstraat.
De oversteek nabij de Corridor wordt toegankelijker gemaakt voor voetgangers en mindervaliden.
In verband met de werkzaamheden wordt op
dinsdag 13 en woensdag 14 november het
gedeelte van de N69 tussen de kruising met de
Leenderweg/Waalreseweg en de kruising met
de Valkenierstraat/Carolusdreef afgesloten
voor autoverkeer. Het verkeer wordt omgeleid
via de Leenderweg/Europalaan en de
Valkenierstraat.
Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik
blijven maken van de Eindhovenseweg en de
oversteek bij de Corridor.
Herstraatwerkzaamheden inrit Antwerpsebaan
In de periode van maandag 19 tot en met
vrijdag 23 november wordt de inrit voor het
complex Kempenhof aan de Antwerpsebaan
afgesloten. Hiervoor geen verkeersomleidin-

Diverse kleine werkzaamheden
In de periode van 19 november tot en met
21 december worden op diverse locaties in de
kernen Dommelen en Valkenswaard kleine
herstratingswerkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor zijn geen verkeersomleidingen nodig.
Tijdens de werkzaamheden kan enige
verkeersoverlast ontstaan.
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 contact opnemen
met de heer Joost Hermans van aannemingsbedrijf van Doorn Infra, telelefoonnummer
073-5479374.
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.

Dit is het overzicht van de evenementen voor de komende periode, waarvoor vergunning is verleend.
• Dakar Pre-proloog op zondag 11 november op het Eurocircuit.
• HoLaPress Valkenloop 2012 op zondag 11 november van 09.00 tot 15.00 uur. In verband met
het evenement zullen de Peedijk, een gedeelte van de Sportparkdreef, de Hoeve, de
Molenstraat tussen de Luikerweg en de ingang Malpie en de Maastrichterweg tussen de
Zuidelijke Randweg en de Sil van 09.00 tot 15.00 uur afgesloten zijn voor alle verkeer.
• Intocht Sinterklaas op zaterdag 17 november tussen 13.00 en 17.00 uur. Om 15.00 uur ontvangst van Sinterklaas op bordes gemeentehuis aan De Hofnar 15. Vooraf wordt een optocht
gehouden vanaf basisschool De Vlaswiek aan de Van de Venstraat naar het gemeentehuis. De
optocht gaat over de volgende wegen: Van de Venstraat, Wolbergstraat, Bakkerstraat, De
Hofnar, Hofnarplein.
• Stoffenmarkt op zondag 18 november op de Markt in Valkenswaard. In verband hiermee is op
18 november van 05.00 tot 20.00 uur het gedeelte van de Peperstraat vanaf nummer 2 tot aan
de aansluiting op de provinciale weg N69 afgesloten voor verkeer.
Voor het jaaroverzicht verwijzen wij u graag naar onze website www.valkenswaard.nl

Site-tip: bestemmingsplannen
In de site-tip van deze week wijzen we u de weg naar informatie over digitale bestemmingsplannen. Kies boven in de groene ‘balk’ voor ‘internetbalie’ en vervolgens in het uitklapmenu
voor ‘bestemmingsplannen’. Hier vindt u:
Bestemmingsplannen Valkenswaard
Op de homepage van www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl vindt u de actuele bestemmingsplannen, ook kunt u op deze pagina doorklikken naar ‘plannen in procedure’ en
‘plannen in werking’.
Bestemmingsplannen Nederland
De website www.ruimtelijkeplannen.nl is het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen.
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Anterieure exploitatie overeenkomst Hoeverdijk 90a
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 8 november
2012 gedurende zes weken de zakelijke beschrijving van de anterieure exploitatie overeenkomst
met de initiatiefnemer, R.S.M. Moonen te Valkenswaard, over de ruimtelijke ontwikkeling
Hoeverdijk 90a ter inzage ligt.
De herontwikkeling bestaat uit de sloop van de aanwezige stallen op genoemde locatie en de
bouw van 1 woning.
Ter inzage legging
U kunt de zakelijke beschrijving op de volgende plaatsen inzien:
• in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, De Hofnar 15 (tijdens
openstellingstijden);
• in de bibliotheek, De Hofnar 12 te Valkenswaard;
• in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 te Borkel en Schaft (tijdens openstellingstijden).
Kennisgeving
De zakelijke beschrijving van de overeenkomst wordt uitsluitend ter kennisname ter inzage gelegd. Het is niet mogelijk om schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren te brengen of
beroep of bezwaar aan te tekenen.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken op grond van art. 2.1, 2.10 en 2.12
Wabo en bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor:
• UV 2012.225 Het verminderen van het aantal te houden vleeskuikens, Kluizerdijk 92, t.n.v.
Kuipers Kip B.V.
• UV 2012.227 Het verminderen van het aantal te houden vleeskuikens, Hoeverdijk 76, t.n.v.
Kuipers Kip B.V.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 november 2012 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn op afspraak in te zien tijdens de openstellingstijden
bij het omgevingsloket van het gemeentehuis.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij
moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan burgemeester en wethouders
van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met de afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving, telefoonnummer
040-2083444.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Omgevingsvergunning aangevraagd
nr.:
OV 2012.250
OV 2012.252

dat.ontv.:
26-10-12
26-10-12

omschrijving:
Kappen boom (Atlasceder), Waalreseweg 104 - 5552 HR
Plaatsen locatiebord, Vlasgaard 1 - 5555 KS

OV 2012.253
OV 2012.255

26-10-12
28-10-12

OV 2012.257

29-10-12

Kappen boom (Abies), Jeneverbeslaan 106 - 5552 PR
Plaatsen dakraam voorzijde woning, De Hegmulder 5 5554 KM
Kappen boom, Keersop 12 - 5551 TG

Welstandscommissie
De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op
dinsdag 13 november 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 12 november 2012, 09.00 uur.

Omgevingsvergunning verleend
Doss.nr:
OV 2012.177

dat.verz:
25-10-12

omschrijving:
Realiseren vakantie-appartement in het hoofdgebouw
(gebouw 5), Hoeverdijk 70 - 5556 VN
OV 2012.200
26-10-12
Bouwen brancardlift, Vlasgaard 1 - 5555 KS
OV 2012.134
29-10-12
Bouwen woonhuis met garage/ berging, Peedijk 2 - 5556 VG
OV 2012.183
30-10-12
Bouwen woonhuis, Kromstraat 47 - 5555 CA
OV 2012.234
31-10-12
Plaatsen reclamezuil in het gemeentelijk plantsoen,
t.h.v. Emmalaan 7 - 5554 JM
De vergunningen liggen vanaf 8 november 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.

Meldingen asbestverwijdering
nr.:
SM 2012.246

dat.verz:
25-10-12

SM 2012.247

25-10-12

SM 2012.251
SM 2012.239

30-10-12
31-10-12

omschrijving:
Verwijderen asbesthoudende materialen, Barth. Diazstraat 7 5554 PK
Verwijderen asbesthoudende materialen, Barth. Diazstraat 12 5554 PK
Verwijderen asbesthoudend vloerzeil, Bremlaan 16 - 5552 GP
Verwijderen asbesthoudende golfplaten van schuur,
Eksterlaan 7 - 5552 CB

Valkenswaard, 7 november 2012
het gemeentebestuur van Valkenswaard,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. R.F.W. van Eijck
drs. A.B.A.M. Ederveen

