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Geacht raadslid,
In haar vergadering van 30 oktober 2012 heeft het college van burgemeester en
wethouders besloten om het voorontwerpbestemmingsplan "Fietspad Oude
Spoorbaantrace" ter inzage te leggen in het kader van de inspraakprocedure.
Tevens heeft het college daarbij aangegeven dat vervolgstappen afhankelijk zijn van de
bespreking over nut en noodzaak van dat fietspad in het bestuurlijk overleg aangaande
de Nulplus-maatregelen.
Het college heeft hiermee enerzijds niet de afspraken, zoals neergelegd in het
gebiedsakkoord N69, willen frustreren en anderzijds recht willen doen aan uw
uitspraken over voornoemde nut en noodzaak.
Procedure
Naast het voorontwerpbestemmingsplan worden u de bijbehorende stukken, zoals het
flora en faunaonderzoek, inrichtingsplan natuurlijke bosrand, EHS compensatieplan en
beide onderzoeken naar de nut en noodzaak van het fietspad, digitaal ter beschikking
gesteld. Met behulp van deze stukken kunt u zich nader verdiepen in het
bestemmingsplan "Fietspad Oude Spoorbaantrace".
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 22 november 2012 gedurende
vier weken (tot en met 19 december) ter inzage:
in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De
Hofnar 15;
in de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;

homepage
www.valkenswaard.nl

bij het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.
Het plan is vanaf 22 november 2012 eveneens digitaal te raadplegen via de website
www.ruimteliikeplannenvalkenswaard.nl en www.ruimteliikeplannen.nl.
Op 1 januari 2010 is de digitale verplichting die voortvloeit uit de Wro/Bro in werking
getreden. Dit houdt in dat het bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar moet zijn. Verder
houdt dit in dat het bestemmingsplan uit twee versies komt te bestaan, een analoge en
een digitale versie. Wettelijk is vastgelegd, dat de digitale versie gaat boven de analoge
versie.
Er zal in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis, in de bibliotheek in
Valkenswaard en in het dorpshuis in Borkel en Schaft een exemplaar ter inzage worden
gelegd. Tevens zal er een exemplaar van het voorontwerpbestemmingsplan 'Fietspad
Oude Spoorbaantrace' ter inzage liggen in de raadleeskamer. Aan deze exemplaren
kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Informatieavond
Op woensdag 28 november 2012 zal vanaf 18.30u tot 21.00u een informatieavond
worden gehouden in het activiteiten- en ontmoetingscentrum 't Hazzo gevestigd aan de
Trolliuslaan 7, postcode 5582 GM te Waalre, voor de bewoners van Waalre,
Valkenswaard en overige geïnteresseerden. U bent ook van harte welkom.
Direct omwonenden zullen door middel van een brief geïnformeerd worden over het
bestemmingsplan, de bijbehorende procedure en de inloopinformatiebijeenkomst.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen
heeft, kunt u contact opnemen met de heer Tax, bereikbaar via telefoonnummer 0402083585 of per mail bta(g),valkenswaard.nl.
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