Startnotitie Masterplan Centrum 2013-2020
ter bespreking in de commissievergadering van 15 november 2012

1.

De kern van het huidige beleid: waar staan we nu ?

In 2004 is voor het centrum van Valkenswaard een Masterplan opgesteld. Dit plan beschrijft
de visie van de gemeente voor wat betreft de gewenste ruimtelijke structuur van het
centrum. Het Masterplan geeft de planvorming voor het centrum weer, onderverdeeld naar
vier bouwstenen: verkeer en parkeren, groen, bebouwingsstructuur en functie-indeling.
Het Masterplan Centrum (2004) is uitgewerkt voor acht deelgebieden. In de afgelopen jaren
zijn twee deelplannen daadwerkelijk gerealiseerd. Het gaat dan om de herinrichting van de
oostzijde van de Markt en de herinrichting van het deelgebied Bakkerstraat / Peperstraat.
Verder zijn het Kernwinkelgebied-oost en het Kernwinkelgebied-west gerealiseerd. Voor
enkele andere deelgebieden (herinrichting westzijde Markt en het Kloosterplein) zijn nu
ruimtelijke plannen in voorbereiding.

2.

De reden voor herziening: wat missen we ?

Het Masterplan Centrum (2004) richtte zich vooral op het verbeteren van de Markt en haar
nabije omgeving. Insteek was het ontwerpen van structuurstreefbeelden voor deelgebieden
met onvoldoende ruimtelijke kwaliteit. In het plan wordt geen oplossing aangedragen voor
de matige wisselwerking tussen de kernwinkelgebieden Corridor en Kerverij en de Markt.
Actuele vraagstukken zoals de leegstand van winkelvastgoed, de barrièrewerking van de
Eindhovenseweg, het ontbreken van een heldere routing voor het winkelend publiek en het
parkeerbeleid, zijn nog niet in de planvorming meegenomen. De focus lag voornamelijk op
het aandragen van ruimtelijke verbeteringen en minder op economische aspecten en
beleving. Een integrale beschouwing van koers en ontwikkelingsrichting voor het centrum
ontbreekt.
Vanzelfsprekend was de uitgangssituatie voor het Masterplan Centrum uit 2004 een andere
dan de huidige. Er zijn meerdere actuele ontwikkelingen die aanleiding vormen voor een
herziening van het Masterplan. In de volgende paragraaf komen deze aan bod.
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3.

Nieuwe ontwikkelingen: wat speelt er op dit moment ?

Er speelt een groot aantal nieuwe ontwikkelingen die verband houden met het centrum van
Valkenswaard. Deze zijn allen van invloed op de structuur, kwaliteit en uitstraling van het
centrum. Het is van belang dat er een integrale afweging plaatsvindt. Het “nieuwe”
Masterplan Centrum moet hiervoor kapstok en toetsingskader zijn.
Gebiedsakkoord N69
In de eerste helft van 2012 is overeenstemming bereikt over een alternatief voor de N69
(variant Westparallel Plus). Een en ander is vastgelegd in het gebiedsakkoord over de N69.
Als gevolg hiervan zal het verkeer over de Eindhovenseweg afnemen en wordt het centrum
van Valkenswaard ontlast. Hierdoor ontstaan kansen voor een integrale herziening en
opwaardering van het totale centrumgebied.
Toekomstvisie 2030
Onlangs is ook de Toekomstvisie gepresenteerd als startpunt van de nieuwe koers voor
Valkenswaard. In de Toekomstvisie staan vijf thema’s centraal. Tenminste drie hiervan
(Wonen, Werken en Vrije tijd) hebben nadrukkelijk betekenis voor het centrum van
Valkenswaard. Het ontwikkelen van een nieuwe koers voor het centrum kan nu gelijktijdig
oplopen met het concretiseren van de wensbeelden uit de Toekomstvisie.
Ruimtelijke ontwikkelingen
Op dit moment zijn er diverse fysiek-ruimtelijke ontwikkelingen gepland of in voorbereiding.
Het gaat dan onder meer om:
 de reconstructie van de Europalaan (uitvoering gepland in 2013 en 2014);
 de ontwikkeling van het Kloosterplein / bouwplan Kloosterpark;
 de herinrichting van de westzijde van de Markt;
 de toekomstige herinrichting van de Eindhovenseweg;
 enkele Nulplusmaatregelen uit het gebiedsakkoord N69 die direct van invloed zijn op de
verkeersstructuur van het centrum;
 herziening van het bestemmingsplan kernwinkelgebied;
 herziening van het bestemmingsplan centrum.
Beleidsthema’s
Verder spelen de volgende beleidsmatige vraagstukken een rol:
 leegstandsproblematiek winkelvastgoed;
 beleving, sfeer en uitstraling van het kernwinkelgebied;
 branchering kernwinkelgebied;
 horeca- en evenementenbeleid;
 openbare orde en veiligheid;
 parkeerbeleid en parkeerrouting;
 vorming en financiering centrummanagement;
 promotie centrum Valkenswaard (citybranding).
Het verdient aanbeveling om [1] de kansen uit het Gebiedsakkoord N69, [2] de
concretisering van de Toekomstvisie en [3] de diverse ruimtelijke en beleidsmatige
vraagstukken in hun samenhang te bezien. Dat vraagt om een integrale aanpak die zijn
weerslag moet krijgen in een herziening van het Masterplan Centrum uit 2004.
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4.

Masterplan Centrum 2013-2020: doelstelling en missie

Om op de komst van de Westparallel en bijbehorende Nulplusmaatregelen te anticiperen
wordt aanbevolen het Masterplan Centrum (2004) nu te gaan actualiseren. Hierbij dient de
aantrekkelijkheid van het centrum in de nabije toekomst centraal te staan en aan te sluiten
bij de uitgangspunten van de Toekomstvisie. Dat vraagt om een integrale visie waarin
beleving en uitstraling van doorslaggevende betekenis zijn.
Een aantrekkelijk centrum is cruciaal voor Valkenswaard. Het ontwikkelen van een visie is
meer dan een project. Het is een programma dat gedurende de komende 5 tot 10 jaren het
gezicht van Valkenswaard moet worden als wezenlijk onderdeel van de Toekomstvisie.
Het programma mondt uit in diverse deelprojecten per thema of gebied. Opzet,
samenstelling en uitvoering van dit programma vereist continuïteit, en de regie moet hierbij
volledig in handen van de gemeente blijven.
Om deze programmatische aanpak te verankeren wordt als werktitel voorgesteld:
Masterplan Centrum 2013-2020. Voor de goede orde: er wordt geen volledig nieuw plan
opgesteld. Het Masterplan uit 2004 is de basis. Er vindt een actualisering plaats en er
worden nieuwe elementen aan toegevoegd.
De missie voor de actualisering van het Masterplan Centrum luidt:

Het Masterplan Centrum 2013-2020 moet zich richten op het versterken van de ruimtelijke
en economische structuur en beoogt gelijktijdig de beleving en uitstraling van het centrum te
vergroten. Met het realiseren van een integraal en op uitvoering gericht programma
(ruimtelijk, infrastructureel en economisch) moet er een toekomstbestendig Valkenswaards
centrum ontstaan voor bewoners, ondernemers en bezoekers.
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5.

Vragen van het college aan de raad

Als kaderstelling voor de actualisering van het Masterplan, is het voor het college van belang
een aantal richtinggevende uitspraken van uw raad te ontvangen. Deze uitspraken moeten
resulteren in een heldere raadsopdracht.
Als handreiking voor deze uitspraken, willen wij u een aantal vragen voorleggen. Hiervoor
wordt onder meer aansluiting gezocht bij de ambities uit de Toekomstvisie: wat betekenen
deze ambities voor het centrumgebied ? Wat voor soort centrum willen wij hebben in 2030
en welke expliciete keuzes maken we om dat bereiken ? Andere vragen liggen op het vlak
van de gewenste verkeersstructuur en de gewenste uitstraling van het centrum
(levendigheid versus leefbaarheid). Daarmee zijn vier belangrijke thema’s voor het nieuwe
Masterplan (Economie, Ruimte, Verkeer en Beleving & Uitstraling) afgedekt.
Het is wenselijk dat uw raad voor zowel de 4 hoofdvragen [A tot en met D] als de
onderliggende subvragen input aan het college meegeeft. Vanzelfsprekend kunt u
daarbuiten ook andere punten aandragen.
Thema Economie
[A].
Hoe moet het economische hart van ons toekomstig centrum er uit gaan zien ?
Toelichting:
Valkenswaard wil met een combinatie van een bruisend centrum en een groene omgeving in
2030 aantrekkelijk zijn voor bezoekers en toeristen, aldus onze Toekomstvisie. Het
toekomstig centrum moet hierop zijn ingericht. Een gezonde economische structuur
(voldoende horeca en winkels) lijkt in elk geval een voorwaarde.
Eén van de ambities uit de Toekomstvisie is het ontwikkelen van een actief startersbeleid. De
bestaande ondernemers in het centrum maken op dit moment moeilijke tijden door. De
economische crisis duurt voort en omzetten staan onder druk. Dit vertaalt zich in leegstand
van (winkel)vastgoed. Het is maar de vraag of de afname van winkelmeters tijdelijk is.
Internetwinkels zijn sterk in opkomst en beïnvloeden het consumentengedrag.
Wij hebben als gemeente slechts een beperkt aantal instrumenten om dit te beïnvloeden. Via
de herinvoering van Centrum Management zouden we gewenste ontwikkelingen kunnen
aanjagen of faciliteren. Ook kan de gemeente vraag (retailers) en aanbod (vastgoed)
samenbrengen. Bovendien is het inzetten van een gerichte promotiecampagne (citybranding) een effectief instrument.
Subvragen:
1. Willen we het kernwinkelgebied uitbreiden, in zijn omvang in stand houden of kiezen we
liever voor ”klein en compact” ?
2. Moeten we winkelvoorzieningen in de aanloopstraten ontmoedigen of juist stimuleren ?
3. Is er plaats voor ‘grote belevingswinkels’ gerelateerd aan de toerisme en vrije tijd of
moeten die juist buiten het centrum een plek krijgen ?
Thema Ruimte
[B].
Hoe kunnen ruimtelijke ingrepen de kwaliteit van het centrum verder verbeteren ?
Toelichting:
In het Masterplan Centrum (2004) zijn structuurbeelden uitgewerkt voor enkele deelgebieden
in de nabijheid van de Markt. Nog niet alle deelplannen zijn gerealiseerd. Bij het actualiseren
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van het Masterplan zijn deze deelplannen uitgangspunt en basis voor de toekomstige
ruimtelijke ontwikkeling van het centrum. Maar nú is ook het moment voor aanpassing en
herziening van deze deelplannen, gebaseerd op actuele inzichten en de gewenste koers voor
het toekomstig centrum.
Subvragen:
1. Welke elementen willen we graag toevoegen of veranderen in het centrum ?
2. Hoe kan een betere routing voor het winkelend publiek worden gerealiseerd ?
3. Hoe creëren we een betere verbinding tussen het kernwinkelgebied en de Markt ?
4. Hoe zou de ruimtelijke kwaliteit van de westgevel van de Markt kunnen worden
verbeterd ?
Thema Verkeer
[C].
Welk verkeersbeeld past bij het toekomstig centrum van Valkenswaard ?
Toelichting:
De aanleg van de Westparallel en de reconstructie van de Europalaan biedt kansen voor het
afwaarderen en herinrichten van de Eindhovenseweg . De bereikbaarheid van het centrum
blijft gegarandeerd via onder meer de Europalaan en de Luikerweg. Het autoverkeer is
jarenlang dominant aanwezig geweest in het centrum. Er ontstaat een unieke kans om de
voetganger, fietser en het openbaar vervoer meer ruimte te bieden in het centrum en het
verblijfsklimaat te verbeteren. Dat betekent wellicht dat niet meer alle bestemmingen direct
per auto bereikbaar zijn.
Subvragen:
1. Is deze keuze (“meer aandacht voor langzaam verkeer en openbaar vervoer”)
acceptabel, mits er voor de auto goede parkeervoorzieningen en een heldere
parkeerrouting worden geboden en loopafstanden naar winkels en horeca acceptabel
blijven ?
2. Of streven we naar optimale autobereikbaarheid als uitgangspunt voor het toekomstige
centrum ? Dus: geen autoluwe- of autovrije zones, kort parkeren bij winkels mogelijk
houden, etcetera.
Thema Beleving & Uitstraling
[D].
Welke uitstraling (sfeer, beleving) hoort bij ons toekomstig centrum ?
Toelichting:
De Markt is op dit moment hét ankerpunt van het centrum van Valkenswaard. De Markt
herbergt de wekelijkse markt, is evenementenplein, kermisplein en horeca-concentratiepunt.
Maar aan de Markt wordt tevens gewoond en ligt de Sint Nicolaaskerk. Er is duidelijk sprake
van een spanningsveld tussen leefbaarheid en levendigheid.
Subvragen:
1. Kiezen we voor het handhaven van deze functiemenging met de bijbehorende
consequenties (geluid, overlast) of kiezen we voor een eenduidiger functieprofiel voor
de Markt en omgeving ?
2. Betekent dat misschien het ontmoedigen van wonen door senioren in de directe
invloedssfeer van het uitgaansgebied, en het ontwikkelen van wooneenheden voor
jongeren als dé nieuwe toekomstige centrumbewoners ?
3. Welke andere elementen verbeteren de uitstraling van ons centrum ? Bijvoorbeeld:
meer groen, pleinen, speelplekken, etcetera.
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6.

Aanpak en betrokkenen

Om te komen tot een herzien Masterplan Centrum 2013-2020 wordt een plan van aanpak
opgesteld. Het plan van aanpak beschrijft de volgende onderwerpen:









projectdefinitie (achtergrond, doel, raadsopdracht en beoogd resultaat)
belanghebbenden (actoren, krachtenveld, verwachtingen en effecten)
scope (ruimtelijke afbakening, uitgangspunten, randvoorwaarden)
organisatie (projectstructuur, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)
financiering (begroting, middelen en capaciteit)
planning (op hoofdlijnen en per stap)
communicatie (raad, bestuur, intern en extern)
procedures en proces (mijlpalen, richtlijnen)

Naast aandacht voor inhoud (programma met deelprojecten) zal er vooral aandacht zijn voor
het proces. De vele actoren hebben elk hun eigen verwachting ten aanzien van
ontwikkelingen in het centrum. Door middel van het bijeenbrengen van een klankbordgroep
en het organiseren van workshops of bijeenkomsten zullen bewoners en andere
belanghebbenden nauw bij de actualisering van het Masterplan Centrum worden betrokken.
De beoogde aanpak is procesgericht, werkt van grof naar fijn (trechtermodel) en zal bestaan
uit herkenbare fasen, mijlpalen en tussen- en eindproducten.
Betrokkenheid college
Gezien de integraliteit van het project is uitgangspunt dat het voltallige college regelmatig
op de hoogte wordt gesteld van voortgang en projectresultaten. Het is wenselijk af te
spreken wie namens het college als verantwoordelijk projectwethouder optreedt.
Betrokkenheid gemeenteraad
Via deze startnotitie wordt de gemeenteraad al in de startfase geconsulteerd over aanpak,
visie, kaders en verwachtingen ten aanzien van het te actualiseren Masterplan Centrum. De
raad heeft aangegeven “aan de voorkant kaderstellend betrokken te willen worden bij de
centrum-ontwikkelingen”. In de loop van het proces kan eventueel nog een
themabijeenkomst worden belegd.
Regie bij gemeente
De gemeente Valkenswaard treedt zelf op als regisseur. Hiervoor is interne capaciteit bij
team ROE beschikbaar (senior projectmanager). Voor het ondersteunen van het
ontwerpproces (visualiseren, structuurbeelden, schetsen e.d.) wordt externe ondersteuning
ingehuurd.
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7.

Mogelijk stappenplan

In onderstaande tabel is een globaal stappenplan beschreven om te komen tot het nieuwe
Masterplan 2013-2020. Uitgangspunt is een aanpak in vier hoofdstappen. Per stap is
aangegeven op welke wijze de raad betrokken zou kunnen worden.

Fase
1. KADER
inventarisatie
okt-nov-dec 2012

Onderdelen / Producten

Betrokkenheid raad




centrumkaart
nota van uitgangspunten

Startnotitie raad: nov 2012
Raadsopdracht: jan 2013

2. ONTWERP
visie vorming
jan-feb-mrt 2013






identiteit centrum
scenario’s
streefbeelden per thema
streefbeelden per functie

Behandeling Nota van
Uitgangspunten: feb 2013
eventueel
Themabijeenkomst: mrt 2013

3. PROGRAMMA
visie uitwerking
apr-mei-jun 2013
rapportage
jul-aug-sep 2013





uitwerken programma
uitwerken deelprojecten
beeldkwaliteitplan

4. BESLUITVORMING
okt-nov-dec 2013





bespreken college
inspraak bewoners
bespreken commissie

LS, 10-10-2012
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Behandeling conceptvisie
Masterplan Centrum:
sep 2013

Vaststelling raad: dec 2013

