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A.

Samenvatting

Aan de raad wordt voorgesteld de raadsopdracht Masterplan Centrum vast te stellen. De raadsopdracht is
kader voor de uitwerking van de Centrumvisie 2013-2020 die moet uitmonden in een concreet
uitvoeringsprogramma voor de korte en middellange termijn.
B.

Voorgesteld besluit

De raad besluit de raadsopdracht voor het Masterplan Centrum vast te stellen.
C.

Inleiding

De raad heeft aangegeven “aan de voorkant” kaderstellend betrokken te willen worden bij de centrumontwikkelingen. Om op de komst van de Westparallel en bijbehorende Nulplusmaatregelen
(Gebiedsakkoord N69) te anticiperen wordt aanbevolen het Masterplan Centrum uit 2004 te actualiseren.
Ten behoeve daarvan is een Startnotitie opgesteld (bijlage 1) die op 15 november 2012 is besproken in de
raadscommissie. Op basis van deze bespreking en de door de commissie verstrekte richtinggevende
kaders (bijlage 2 en 3) is een Raadsopdracht (bijlage 4) geformuleerd.
D.

Wat willen we bereiken?

De actualisering van het Masterplan Centrum moet leiden tot een integraal programma voor het centrum
en kernwinkelgebied voor de periode 2013-2020.
Om input te verkrijgen voor het opstellen van het nieuwe Masterplan (tijdshorizon 2013-2020) is middels
een startnotitie aan de raad een aantal vragen voorgelegd. De raad vraagt nadrukkelijk aandacht voor
proces en inhoud. Er zijn enerzijds algemene overwegingen meegegeven (plan moet concrete actiepunten
bevatten, betrokkenheid bewoners en stakeholders) en anderzijds specifieke opmerkingen gemaakt
rondom vier thema’s (Economie, Ruimte, Verkeer en Beleving & Uitstraling).
De door de raad geformuleerde uitgangspunten vinden hun weerslag in bijgaande raadsopdracht.
E.

Wat gaan we er voor doen?

De raadsopdracht Masterplan Centrum is het kader voor de uitwerking van de Centrumvisie 2013-2020
die moet uitmonden in een concreet uitvoeringsprogramma voor de korte en middellange termijn. Naast

Raadsvoorstel

de vertaling van de visie in een programma voor de middellange termijn zal nadrukkelijk aandacht zijn
voor korte termijn maatregelen (quick-wins).
F.

Financiën

De gemeente Valkenswaard is regisseur van het proces en zorgt voor de inhoud van het Masterplan
Centrum. Het opstellen van het document (rapportage) vindt plaats door de eigen organisatie. Hiervoor is
personele capaciteit (reguliere uren) beschikbaar.
G. Vervolgstappen

In aansluiting op het vaststellen van de raadsopdracht (31 januari 2013) zal de uitwerking van de
centrumvisie ter hand worden genomen. Belangrijke data zijn:
• februari / maart 2013: nota van uitgangspunten gereed
• september 2013: concept visie gereed
• 28 november 2013: vaststellen Masterplan Centrum
In de eerste helft van 2013, zal in samenhang met het Mobiliteitsplan, nog een themabijeenkomst worden
georganiseerd.
H. Communicatie

Het Masterplan Centrum is een product van én voor de gemeente Valkenswaard. Van belang is
raadpleging en actieve betrokkenheid van bewoners en andere belanghebbenden. Dit zal dan ook in het
planproces worden ingebed.
I.

Bijlage(n)

Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:
J.

Startnotitie Masterplan Centrum [2013-2020]
Verslag commissievergadering d.d. 15-11-2012
Schriftelijke reactie fractie H&G d.d. 16-11-2012
Raadsopdracht Masterplan Centrum [2013-2020]

Ter inzage liggende stukken

Geen

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,

burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Voorgesteld besluit

BESLUIT
De raad van de gemeente Valkenswaard;
Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 17 januari 2013

BESLUIT
de raadsopdracht voor het Masterplan Centrum vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 31 januari 2013

Kenmerk: 12raad00805
de griffier,

de voorzitter,

drs. C. Miedema

drs. A.B.A.M. Ederveen.
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