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Geachte CDA-fractie,

Op 16 september 2010 zijn door de fractie van het CDA, op grond van artikel 41 RvO,
vragen gesteld met betrekking tot de mogelijke vestiging van V&D in Valkenswaard.
Middels deze brief worden de betreffende onderstaande vragen beantwoord.
Vraag CDA-fractie: Is het college net als het CDA van mening dat het een goede zaak
zou zijn dat V&D zou terug keren in Valkenswaard?
Antwoord college: Het college is van mening dat het een goede zaak is wanneer V&D
zich in het winkelcentrum van Valkenswaard vestigt, ter versterking van het bestaande
winkelaanbod en uitbreiding van de werkgelegenheid.
Vraag CDA-fractie: Is het college bereid om een serieuze poging te ondernemen om de
V&D terug in Valkenswaard te laten keren?
Antwoord college: De persvoorlichter van V&D heeft inmiddels in de media kenbaar
gemaakt dat het bedrijf volgend jaar (2011) wil gaan kijken of jaarlijks een nieuwe
winkel geopend kan worden, maar dat daar vooralsnog niet meer over te zeggen valt.
Vooruitlopend hierop wil het college oriënterend in contact treden met V&D om de
belangstelling vanuit Valkenswaard voor een vestiging onder de aandacht te brengen en
eventuele toekomstige besluitvorming een stimulans te geven ten gunste van een
vestiging in Valkenswaard.
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Vraag CDA-fractie: Is het college bereid om zich in te spannen dat V&D een locatie in
het winkelcentrum kan krijgen?
Antwoord college: In voorgaande vraag heeft het college kenbaar gemaakt oriënterend
contact op te zullen nemen met V&D en daarna zal worden bezien of gezocht dient te
worden naar een locatie in winkelcentrum.
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