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Commissievergadering op 6 december

Beheerovereenkomst oude begraafplaats

Op donderdag 6 december vergadert
de commissie ter voorbereiding op de
raadsvergadering van 20 december.
De commissievergadering is openbaar, begint om 20.00 uur en vindt
plaats in het gemeentehuis aan De
Hofnar 15 in Valkenswaard.
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.
Op de voorlopige agenda staan de
volgende onderwerpen:
• vaststellen van de agenda
• vaststellen van het verslag van de
commissievergadering van 15 november 2012
• voorstel over projectplan Mobiliteitsplan.
• voorstel over het beheerbeleidsplan
verkeersregelingen 2013-2022.
• voorstel over liquidatieplan en
opheffing
gemeenschappelijke
regeling Cure.
• voorstel over aangaan gemeenschappelijke regeling Cure.
• voorstel over bezuinigingsvoorstelFoto: Heidi Wils
len begroting 2013 VeiligheidsRegio
Brabant Zuid-Oost (VRBZO).
• voorstel over de aangenomen motie over wijziging kwijtscheldingsbeleid voor personen die
een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen.
• 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
040-2083 444 (vragen naar het bestuurssecretariaat).

Nomineer snel uw kandidaat: een organisatie, persoon of groep

Op de foto de vrijwilligers van stichting Op den Rösheuvel samen met burgemeester A.
Ederveen en stichtingssecretaris W. Coolen. V.l.n.r.: H. van de Paal, F. Verhees, A. Ederveen,
W. van Tongeren, W. Coolen, P. Janssens, C. Meulendijks en N. Vervoort. Foto: Heidi Wils
Op dinsdag 20 november ondertekenden burgemeester drs. A. Ederveen, namens de gemeente Valkenswaard en de heren R. van Dijk
(voorzitter) en W. Coolen (secretaris), namens
de Stichting ‘Op den Rösheuvel’, een overeenkomst waardoor het al vele jaren uitgevoerde
vrijwilligerswerk op de oude gemeentelijke
begraafplaats aan de Kerkhofstraat een meer
formele status krijgt.
Concreet staat in de beheerovereenkomst dat
de stichting zorgt voor de instandhouding van
de oude begraafplaats en dat zij kan en wil
adviseren bij aanvragen voor vergunningen
voor grafmonumenten.
Rondom de ondertekening van de overeenkomst was een programma georganiseerd,
deels op locatie op de begraafplaats. Daar
werd een plaquette onthuld van Peter
Willebrordus Maas; de stichter van de grafkapel van de familie Maas-Leën. Deze grafkapel
is een rijksmonument.
Vervolgens kregen de genodigden een korte
rondleiding over de begraafplaats die meerdere
monumenten en diverse als ‘waardevol’ aangewezen grafmonumenten herbergt.

Het onderhoud van deze grafmonumenten is
een gemeentelijke taak. Het klein onderhoud
wordt al vele jaren verzorgd door een zeer
enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding
van de voormalig medewerker monumenten
van de gemeente, de heer W. Coolen.
Het veiligstellen van de continuïteit van het
onderhoud aan de monumenten vormt de aanleiding voor de oprichting van de stichting met
de naam ‘Op den Rösheuvel’. Een naam die is
afgeleid van het toponiem voor de locatie van
de oude begraafplaats.
Het werkveld van de stichting is echter breder.
Zij wil zich inzetten voor het funerair erfgoed
en de funeraire cultuur binnen onze hele
gemeente. Men kan daarbij denken aan educatie, toerisme en recreatie. De stichting wil haar
kennis en expertise beschikbaar stellen voor
iedereen, dus ook particulieren. Het verzorgen
van rondleidingen op de oude begraafplaats,
eventueel in combinatie met een lezing, is één
van de faciliteiten die de stichting voor groepen
biedt.
De stichting heeft een eigen website:
www.opdenrosheuvel.nl en is per mail bereikbaar via info@opdenrosheuvel.nl.

Wie krijgt Vrijwilligerstrofee 2012?
U kunt nog steeds kandidaten nomineren voor
de Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee 2012, de
prijs voor vrijwilligersorganisaties/groepen
vrijwilligers of projecten of personen die in
groepsverband of individueel als vrijwilliger
iets heel bijzonders doen (hebben gedaan)
voor de Valkenswaardse gemeenschap.

De Trofee wordt ieder jaar tijdens de jaarlijkse
viering van de Vrijwilligersdag uitgereikt en dat
is deze keer op zondag 20 januari 2013.
Eerder ontvingen Stichting Buurtbus (2005),
Stichting Vluchtelingenwerk (2006), Stichting
De Boodschappenmand (2007), vrijwilliger
Marie-Thérèse Maas (2008), de Vrijwillige
Brandweer Valkenswaard (2009), de Stichting
DoeWeek Dommelen (2010) en Jong
Nederland Borkel en Schaft (2011) de jaarlijkse
Vrijwilligerstrofee.

Insturen van nominaties vóór 7 december
Iedereen kan nominaties indienen. Kent u vrijwilligersorganisaties/vrijwilligersgroepen of

Kennen en gekend worden
personen die in (groepsverband) vrijwilligerswerk verrichten in uw omgeving, waarvan u
denkt dat zij hiervoor in aanmerking kunnen
komen, meld hen dan aan en doe dat vóór vrijdag 7 december aanstaande!
Voor de aanmelding zijn speciale formulieren
beschikbaar, o.a. bij de balies in het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de Stichting
Paladijn, Organisatie voor Welzijn aan de
Maastrichterweg 51 en in de openbare bibliotheek aan De Hofnar 10.
U kunt ook een formulier downloaden via
de site van de gemeente Valkenswaard
www.valkenswaard.nl, , via de site van Paladijn
www.paladijn-welzijn.nl, via www.seniorenvalkenswaard.nl of www.wijkraaddommelen.nl
Informatie
Voor meer informatie over de Gemeentelijke
Vrijwilligerstrofee kunt u tijdens kantooruren
terecht bij Paladijn, organisatie voor welzijn, de
heer D. van Diepen, tel.(040-) 2046614.

De gemeente Valkenswaard, wijkcommissie
Geenhoven en Paladijn, organisatie voor welzijn, zijn in de wijk Geenhoven bezig om een
Talentenbank op te zetten onder het motto:
‘Accent op ieders Talent’.

Belangstellenden zijn van harte welkom om
binnen te lopen voor meer informatie.
Ook is het mogelijk om talenten aan te bieden
en/of een vraag neer te leggen.

Wijkbewoners worden aangesproken op de
talenten die ze in huis hebben en waar ze
anderen eventueel mee van dienst kunnen zijn.
Op de donderdagen 29 november, 6 en 13
december van 18.30 tot 19.30 uur zijn mensen
van de Talentenbank aanwezig in basisschool
Haagstraatplein, ingang Haagstraat 134.

Site-tip: verkeersinformatie
Bij ‘verkeersinformatie’ staan links naar actuele nieuwsberichten die betrekking hebben op verkeersmaatregelen in de gemeente Valkenswaard.
U vindt deze informatie als u in de groene ‘balk’ boven kiest voor ‘actueel’ en vervolgens in
het uitklapmenu voor ‘verkeersinformatie’.
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Sportclub of muziekles voor uw kind te duur?

Ingebruikname seniorenbanken bij complex Stokerwei

Gemeente komt ouders met laag inkomen tegemoet
De gemeente Valkenswaard vindt het belangrijk dat alle schoolgaande kinderen kunnen
deelnemen aan sport en cultuur.
Ook wanneer hun ouders een laag inkomen
hebben. Daarom heeft de gemeente sinds 1
oktober 2012 een nieuwe regeling om ouders
tegemoet te komen in de kosten van sport en
cultuur. De regeling maakt onderdeel uit van
de Wet Werk en Bijstand (WWB) en heet de
regeling Kinderparticipatie.

Wat houdt de regeling Kinderparticipatie in?
Ouders met lage inkomens kunnen per schoolgaand kind tot 18 jaar een tegemoetkoming
krijgen van maximaal €225 per jaar per schoolgaand kind. Met dit bedrag betaalt de
gemeente de kosten van sport of cultuur. U
ontvangt dus geen geld.

De tegemoetkoming kan bijvoorbeeld besteed
worden aan het lidmaatschap van een sportvereniging, de kosten van een voetbalshirt of
muziekinstrument of de kosten van zwemlessen, muziek- of toneellessen.

Wat is een laag inkomen?
Een laag inkomen bedraagt maximaal 110%
van de bijstandsnorm. Voorbeelden van een
laag inkomen zijn een bijstandsuitkering of het
minimumloon.

Om voor de regeling in aanmerking te komen
mag u naast uw inkomen een maximaal vermogen hebben van €11.370. De waarde van
een eigen woning wordt meegeteld.
Overgangsregeling
Heeft u tussen 1 januari en 1 oktober 2012
aantoonbaar kosten gemaakt?
Dan kunt u, als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, gebruik maken van een overgangsregeling. Als de kosten bijvoorbeeld
betrekking hebben op sportbenodigdheden,
dan moet naast de nota van de sportbenodigdheden ook een bewijs van lidmaatschap worden overgelegd. De overgangsregeling geldt
tot 1 januari 2013.
Hoe kunt u Kinderparticipatie aanvragen?
- Vul het aanvraagformulier in. Dit formulier
kunt u downloaden op www.swi.rechtopbijstand.nl of telefonisch opvragen. Bel naar
040-2083531. Van maandag tot donderdag
van 9.00 uur tot 16.00 uur en op vrijdag van
9.00 tot 12.00 uur.
- U kunt het aanvraagformulier bij het
gemeentehuis in de brievenbus doen, of
sturen naar gemeente Valkenswaard, Werk
en Inkomen, Antwoordnummer 26, 5550 WB
Valkenswaard.
- Na ontvangst van uw aanvraagformulier
nemen wij contact met u op.

Nieuwe Waalreseweg 8 december weer open
De riool- en wegwerkzaamheden nabij het
kruispunt Nieuwe Waalreseweg-Kerkhofstraat-Kardinaal de Jongstraat liggen goed op
schema.
Naar
verwachting
gaat
de
Nieuwe
Waalreseweg op zaterdag 8 december weer
open voor het verkeer.
Het kruispunt Nieuwe Waalreseweg-Kerkhofstraat-Kardinaal de Jongstraat is dan gewijzigd
in een rotonde. Rondom de rotonde is tijdelijk
noodverlichting geplaatst. De definitieve verlichting komt in februari vanwege langere
levertijd van de nieuwe lichtmasten
Tot 8 december wordt het doorgaande verkeer
over de Nieuwe Waalreseweg omgeleid via de
aangegeven standaard omleidingroutes en
wordt de wijk Kerkakkers ontsloten via de Jan
Vlekkestraat naar de Dommelseweg.

Ook de busdienst 171 volgt tot 8 december
nog de omleidingsroute.
Werkzaamheden Ch. Ruys de Beerenbrouckstraat
De gemeente is in de wijk Kerkakkers ook
bezig met het vervangen van de riolering in de
Ch. Ruys de Beerenbrouckstraat, tussen Dr.
Schaepmanstraat en Kardinaal de Jongstraat.
Zoals het er nu uitziet zijn deze werkzaamheden afgerond vóór de kerstvakantie.
Informatie
Met vragen over het voorgaande kunt u
terecht bij mevrouw A. De Vries van het team
ruimtelijke ontwikkeling en economie van de
gemeente Valkenswaard. Zij is telefonisch
bereikbaar via telefoonnummer (040)2083699
of via de mail gemeente@valkenswaard.nl ter
attentie van mevrouw A. De Vries, team ROE.

Voorzitter van Wijkraad Dommelen C. Kreijns (links) en wethouder M. Wijnen nemen de door
hen geschonken seniorenbanken officieel in gebruik. Foto: Heidi Wils
Op woensdag 21 november werden bij het
appartementencomplex aan de Stokerwei in
Dommelen twee seniorenbanken officieel in
gebruik genomen.
De banken zijn geschonken door de wijkraad
Dommelen
en
door
de
gemeente
Valkenswaard. Wethouder M. Wijnen en wijkraad-voorzitter C. Kreijns verrichtten de officië-

le handeling.
De ingebruikname van de banken vormde
onderdeel van een programma rondom de officiële opening van Dagcentrum Stokerwei van
de Stichting Valkenhof en de gelijknamige polikliniek. Directielid mevrouw M. Schlösser van
Stichting Valkenhof verrichtte samen met wethouder M. Wijnen de officiële openingshandeling van beide voorzieningen.

Gratis toiletvoorziening in winkelgebied Valkenswaard
Op basis van een initiatief uit de gemeenteraad heeft de gemeente Valkenswaard afspraken gemaakt met lokale ondernemers over
gratis toiletgebruik door bezoekers van het
winkelcentrum.
De gedachte hierachter is dat winkelend
publiek te allen tijde ergens kosteloos naar het
toilet moet kunnen gaan. Dat past bij het gastvrije imago van Valkenswaard en het werkt
drempelverlagend voor mensen die kampen
met blaas – en of darmproblemen om te gaan
winkelen.
In het kernwinkelgebied van Valkenswaard
kunt u tijdens het winkelen voortaan kosteloos
gebruik maken van de toiletten in Lunchroom
Lekker (De Kerverij 2) en De Orangerie

(Corridor 33). U bent ook niet verplicht om hier
een consumptie te nemen. De gemeente heeft
hiervoor een overeenkomst met de ondernemers afgesloten.

Natuurlijk kunnen bezoekers tijdens openingstijden ook altijd terecht in het gemeentehuis.
Hier is tevens een gehandicaptentoilet.
Binnenkort wordt een flyer verspreid met de
hiervoor vermelde informatie en de adressen
van de beide horecazaken. De flyer wordt
neergelegd in diverse winkels in het centrum,
bij gezondheidscentra in Valkenswaard, in het
gemeentehuis, de bibliotheek en bij de
VVV/ANWB.
De informatie wordt ook geplaatst op de website van de gemeente www.valkenswaard.nl.

overzicht bekendmakingen
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Verkeersbesluit
Vanwege de aanleg van een rotonde op de kruising Nwe Waalreseweg / Kerkhofstraat heeft
het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard het volgende verkeersbesluit
genomen:
• het kruispunt van Nieuwe Waalreseweg / Kerkhofstraat / Kardinaal de Jongstraat in te richten
als rotonde waarbij naast de fysieke aanpassingen door middel van het plaatsen van de verkeersborden D01 de rijrichting wordt aangegeven;
• de voorrangsituatie aan te duiden door middel van het plaatsen van verkeersborden B06;
• de passeerzijde van de middengeleiders op de toeleidende takken van de rotonde aan te duiden door middel van het plaatsen van verkeersborden D02ro
• de aanliggende fietsinfrastructuur aan te duiden door middel van het plaatsen van verkeersborden G11;
• de aanwezige voetgangeroversteekplaatsen aan te duiden door middel van het aanbrengen
van zebra markering en het plaatsen van verkeersborden L02.
Bovenstaande verkeersmaatregelen komen overeen met de bij dit besluit behorende tekening.
Het besluit ligt van 29 november 2012 tot en met 9 januari 2013 tijdens kantooruren ter inzage
in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12, bij Ontmoetingscentrum De Belleman aan het Bruninckxdal 2 en in
het Dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.
Tegen dit besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit is gepubliceerd een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders, postbus 10100, 5550 GA te Valkenswaard.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Belanghebbenden die een bezwaarschrift indienen kunnen de Voorzieningenrechter van
de rechtbank te 's-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te
's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Archiefverordening Gemeenschappelijke
Regeling A2 gemeenten
Op 13 november 2012 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijk regeling
Samenwerking A2 gemeenten de “Archiefverordening Gemeenschappelijke Regeling A2
gemeenten 2012” vastgesteld.
De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Met het vaststellen van de archiefverordening geeft het algemeen bestuur uitvoering aan de
instellingregeling “Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 gemeenten” Met een
archiefverordening wordt aangegeven hoe zorgdragers inhoud geven aan hun zorg voor
archiefbescheiden. Zorg is een bestuurlijke verantwoordelijkheid van een overheidsorgaan voor
de uitvoering van de Archiefwet. Zorgdragers zijn bestuurders van een overheidsorgaan, zij
moeten ervoor zorgen dat een goed archiefbeheer mogelijk is, zodat archiefbescheiden in een
goede, geordende en toegankelijke staat verkeren.
De verordening kunt u inzien in de documentatieruimte van het gemeentehuis tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.
Tegen het besluit tot vaststelling van deze verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Verdere informatie kunt u verkrijgen bij de heer E. Staals, medewerker digitalisering, afdeling
Documentaire Informatievoorziening, 040-2241430.

Verordening commissie bezwaarschriften
Gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en de Gemeenschappelijke Regeling
A2-Samenwerking
Op 13 november 2012 heeft het algemeen bestuur van de gemeenschappelijk regeling
Samenwerking A2 gemeenten de “Verordening commissie bezwaarschriften gemeenten
Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en de Gemeenschappelijke Regeling A2Samenwerking” vastgesteld.
De verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Per 1 september 2011 zijn de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard aangesloten bij de commissie bezwaarschriften. Het horen van de bezwaarmakers gebeurt door de
commissie en de bestuursorganen worden geadviseerd in het nemen van hun beslissing op
bezwaar. Met onderhavige verordening worden ook de bezwaarschriften van personele aard
aan de bezwarencommissie voorgelegd. Tevens vallen de bezwaren tegen besluiten van
bestuursorganen van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2 gemeenten onder de
commissie.
De verordening kunt u inzien in de documentatieruimte van het gemeentehuis tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.
Tegen het besluit tot vaststelling van deze verordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Verdere informatie kunt u verkrijgen bij de heer J. van der Heijden, afdelingshoofd Veiligheid,
Vergunningen en Handhaving. 040-2241481.

Archiefverordening Valkenswaard 2012
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat de raad van de gemeente
Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 25 oktober 2012 heeft vastgesteld: de

Archiefverordening 2012. Deze verordening treedt in werking op 1 november 2012.
De verordening ligt vanaf 1 november 2012 voor iedereen ter inzage in de informatiehoek in de
hal van het gemeenthuis aan de Hofnar 15, de leeszaal van bibliotheek aan de Hofnar 12 en
het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.
Zie ook www.valkenswaard.nl (ga naar actueel en verder naar verordeningen).
Voor informatie over de verordening kunt u terecht bij J. Koenen van het team Facilitair Bedrijf.
Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083472.

Ingekomen meldingen Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maakt bekend
dat op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer de navolgende meldingen zijn ingediend.
dat.ontv.:
omschrijving:
08-11-12
Activiteitenbesluit Wet milieubeheer voor het veranderen van activiteiten aan
de Haak 14, t.n.v. Brabantia Branding B.V.
14-11-12
Activiteitenbesluit Wet milieubeheer voor het uitbreiden / verdubbelen van
activiteiten aan de Maastrichterweg 191, t.n.v. Bel-Have B.V.
De meldingen met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij het Omgevingsloket van 29
november tot en met 10 januari 2013 en zijn op afspraak in te zien (040-2083444).

Omgevingsvergunning aangevraagd
nr.:
OV 2012.266
UV 2012.271

dat.ontv.:
15-11-12
20-11-12

omschrijving:
Splitsen woning, Oranje Nassaustraat 17 - 5554 AE
Wijzigen gebruik garage als woning, Schafterdijk 24 - 5556 VK

Welstandscommissie
De eerstvolgende openbare vergadering van de Welstandscommissie zal plaatsvinden op dinsdag 11 december 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 10 december 2012, 09.00 uur.

Omgevingsvergunning verleend
Doss.nr:
OV 2012.258
OV 2012.217

dat.verz:
20-11-12
20-11-12

omschrijving:
Kappen 1 notenboom, Kromstraat 27A - 5554 NE
Aanleggen / veranderen inrit, Peedijk ong. Sectie E,
nr. 253 - 5556
OV 2012.252
22-11-12
Plaatsen locatiebord, Vlasgaard 1 - 5555 RS
De vergunningen liggen vanaf 29 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 'sHertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Overige vergunningen verleend
De volgende evenementenvergunning is verzonden:
nr.:
dat.verz:
omschrijving:
12uit08012
16-11-12
Organiseren decemberfeesten, winkelcentrum Valkenswaard
van 30-11-2012 tot 07-01-2013

Meldingen asbestverwijdering
nr.:
SM 2012.267

dat.verz:
20-11-12

SM 2012.268

20-11-12

SM 2012.269

21-11-12

SM 2012.270

21-11-12

omschrijving:
Verwijderen asbesthoudende golfplaten van berging,
Esdoornstraat 7 - 5552 NM
Verwijderen asbesthoudende golfplaten van bergingen,
Dr. Ariënsstraat 37 en 39 - 5554 TP
Verwijderen van asbesthoudende dakleien,
Akeleilaan 6 - 5552 GS
Verwijderen asbesthoudende dakplaten, van de garage,
Norbertusdreef 23 - 5551 BA

Valkenswaard, 28 november 2012
het gemeentebestuur van Valkenswaard,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. R.F.W. van Eijck
drs. A.B.A.M. Ederveen

