Raadsopdracht Masterplan Centrum 2013-2020
ter vaststelling in de raadsvergadering van 31 januari 2013

VOORAF
Het centrum van Valkenswaard is hét visitekaartje van onze gemeente. In het centrum
komen vele functies samen. Onze centrumbewoners kiezen voor de kwaliteit van wonen en
nabijheid van voorzieningen, onze centrumondernemers bieden een ruime keus aan
producten en diensten, en onze centrumbezoekers maken veelvuldig gebruik van horeca,
het winkelaanbod en ons cultureel programma.
De raad wenst het centrum voor de toekomst te versterken. Aanleiding zijn onder meer
actuele knelpunten als de leegstand van winkelvastgoed, de matige wisselwerking tussen de
markt en het kernwinkelgebied en het ontbreken van een heldere routing voor het
winkelend publiek. Als gevolg van het gebiedsakkoord over de N69 zal het verkeer over de
Eindhovenseweg afnemen en ontstaat een kans voor het wegnemen van deze barrière.
Doelstelling is het realiseren van een toekomstbestendig centrum -op Valkenswaardse maatvoor bewoners, ondernemers en bezoekers.

RAADSOPDRACHT MASTERPLAN CENTRUM 2013-2020
De raad geeft het college opdracht om bij de ontwikkeling van het Masterplan Centrum, de
volgende uitgangspunten in acht te nemen:

1.

Focus op uitstraling, sfeer en beleving

Om het centrum van Valkenswaard voor de toekomst aantrekkelijk te houden is uitstraling,
sfeer en beleving essentieel. Een prettige en kwalitatief aantrekkelijke openbare ruimte is de
basis voor goed functioneren en draagt bij aan de aantrekkingskracht van het centrum. Daar
waar herinrichting of nieuwe inrichting gewenst is (Eindhovenseweg en westzijde Markt) zal
dit in samenhang bekeken moeten worden. Ook bij ruimtelijke ingrepen (bijvoorbeeld: het
verbeteren van de routing) moet beleving uitgangspunt zijn. Aanbevolen wordt te kijken
naar geslaagde voorbeelden elders (referenties: Lommel, Venray).

2.

Kies voor compact en bereikbaar

Valkenswaard heeft van oudsher een regionale verzorgingsfunctie. Het borgen van deze
functie is ook voor de toekomst van belang. Valkenswaard spreekt de ambitie uit om de
vrijetijdssector te laten uitgroeien tot krachtige motor van de regionale economie. Het
voorzieningenniveau zal dus op peil moeten blijven voor bewoners én bezoekers. Verder
moet rekening worden gehouden met de onomkeerbare ontwikkeling van het “nieuwe
winkelen”: liever een compact en kwalitatief hoogwaardig centrum, dan te groot en
onvoldoende aantrekkelijk.
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In samenhang daarmee zal de (auto)bereikbaarheid en de beschikbaarheid van voldoende
parkeervoorzieningen gewaarborgd moeten blijven. Aandacht voor goede routes en
voorzieningen voor langzaam verkeer en openbaar vervoer is essentieel. Bij het opstellen
van het Masterplan Centrum moet nauwe afstemming plaatsvinden met het Mobiliteitsplan.

3.

Sluit aan bij de Toekomstvisie en de Structuurvisie

Het Masterplan Centrum staat niet op zichzelf: het plan moet aansluiten bij de
Toekomstvisie en de Structuurvisie. De Toekomstvisie geeft inzicht in de gewenste koers
voor onder meer wonen, werken en vrije tijd in 2030. Elk van de genoemde functies moet
worden aangescherpt voor het centrumgebied. In juridische zin is de Structuurvisie leidend.
De Structuurvisie is in 2012 vastgesteld en is de basis om publiekrechtelijk en
privaatrechtelijk sturing te geven aan ruimtelijke ontwikkelingen.

4.

Stem af met bewoners en stakeholders

Het Masterplan Centrum is een product van én voor de gemeente Valkenswaard. Van belang
is raadpleging en actieve betrokkenheid van bewoners en stakeholders. In dat kader is (de
herintroductie van) Centrummanagement van groot belang. Het Centrummanagement is
een waardevol instrument voor het stimuleren van centrumontwikkelingen en het creëren
van betrokkenheid en draagvlak bij ondernemers en winkeliers. In diverse andere
gemeenten in Noord-Brabant heeft Centrummanagement op positieve wijze bijgedragen
aan de upgrading van het centrum.

5.

Concretiseer, met het oog op uitvoering

Het Masterplan Centrum beoogt het referentiekader te zijn voor alle toekomstige
ontwikkelingen in het centrum van Valkenswaard. Het Masterplan Centrum is een visie en
leidraad voor de lange termijn, maar heeft zonder uitvoeringsprogramma geen waarde.
Aanbevolen wordt het Masterplan Centrum in te richten als een concreet
uitvoeringsprogramma (met planning en budget) voor zowel de korte als middellange
termijn.
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PLANNING EN VERVOLG
In aansluiting op het vaststellen van de raadsopdracht zal de uitwerking van de centrumvisie
ter hand worden genomen. Het globaal stappenplan ziet er als volgt uit:
Fase

Onderdelen / Producten

1. KADER
inventarisatie
nov-dec 2012
jan 2013




centrumkaart
nota van uitgangspunten

2. ONTWERP
visie vorming
feb-mrt-apr 2013






identiteit centrum
scenario’s
streefbeelden per thema
streefbeelden per functie

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





uitwerken programma
uitwerken deelprojecten
beeldkwaliteitplan

4. BESLUITVORMING
okt-nov 2013




Belangrijke data zijn:
 31 januari 2013
 februari / maart 2013
 september 2013
 28 november 2013

bespreken college
bespreken commissie

Betrokkenheid raad

Startnotitie raad: nov 2012
Raadsopdracht: jan 2013

Nota van Uitgangspunten:
feb /mrt 2013
Themabijeenkomst:
mrt /apr 2013
Conceptvisie gereed:
sep 2013

Vaststelling raad:
nov 2013

vaststellen van de raadsopdracht door de raad
nota van uitgangspunten gereed
concept visie gereed
vaststelling in de raad

In de eerste helft van 2013, zal in samenhang met het Mobiliteitsplan, een
themabijeenkomst worden georganiseerd.

LS, 12-12-2012
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