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Vaststellen van de agenda.

In verband met de aanwezigheid van een inspreker wordt agendapunt 6 als eerste behandeld.
Aan de agenda wordt toegevoegd het voorstel betreffende wijziging van het instellingsbesluit
van de Dorpsraad Borkel en Schaft.
Vervolgens wordt de agenda met bovenstaande wijziging vastgesteld.

Vaststellen van het verslag van 6 december 2010.

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Bespreken van het bestemmingsplan Luikerweg 110.

Door de heer Reijnders wordt namens de heren Vink en Suurland ingesproken.
De heer Reijnders verwijst naar de schriftelijk ingediende zienswijzen en brengt nog kort de
volgende punten onder de aandacht van de raadsleden.
Hij wijst er op dat de pogingen van de heren Vink en Suurland om ter plaatse woningbouw te
realiseren in het verleden gestuit zijn op de eis van de provincie dat er eerst een integrale
gebiedsindeling voor dat gebied moet zijn. Hij spreekt zijn verbazing uit over het feit dat het
college, terwijl een dergelijke gebiedsindeling er nog steeds niet is, nu toch - ondanks de
bezwaren van de provincie - medewerking wil verlenen aan dit initiatief. Hij verwijst ook naar
met name de rapportages over geluid en fijnstof die bij de stukken zitten en spreekt uit van
oordeel te zijn dat het college te lichtvaardig met de daarin genoemde gegevens omspringt. Hij
geeft aan zich af te vragen of de exploitatie gelet op de wet Milieubeheer c.q. de nieuwe Wabo
wetgeving überhaupt wel vergund zal worden en spreekt tenslotte er zijn zorg over uit dat
pogingen van de heren Vink en Suurland om woningbouw te realiseren straks belemmerd zullen
worden door de aanwezigheid van dit kinderdagverblijf en niet door het ontbreken van een
integrale gebiedsindeling.
De commissie spreekt in meerderheid zorg uit over de verkeersveiligheid in de omgeving van de
Luikerweg 110. Een aantal vragen wordt beantwoord door wethouder Buiter. Op een aantal
vragen wordt nog schriftelijk teruggekomen.

Bespreken van de Winkeltijdenverordening gemeente Valkenswaard 2011.

Een enkele vraag wordt gesteld en beantwoord door wethouder Buiter.
De fractie H&G constateert dat de Winkeltijdenverordening de mogelijkheid biedt om de
uitoefening van bevoegdheden aan het college te mandateren. Op verzoek van de fractie zal de
wethouder nagaan of dit mandaat in het verleden verleend is.

Bespreken van het bestemmingsplan Waalreseweg Rede.

De griffier deelt mede dat de anterieure overeenkomst vanaf heden aan het dossier is
toegevoegd. Een groot aantal (vooral technische) vragen wordt gesteld. Wethouder Buiter roept
de commissieleden op om dergelijke vragen eerder en bij voorkeur schriftelijk te stellen en
probeert vervolgens zoveel als mogelijk de gestelde vragen te (laten) beantwoorden.
Op enkele vragen zal nog schriftelijk teruggekomen worden.

Bespreken van de beeldkwaliteitsplannen voor het projectgebied “Lage Heide”.

Door de heer F. van der Heijden wordt ingesproken. Hij wijst op de vreemde gang van zaken
rond de inspraak. Men wordt immers al uitgenodigd in te spreken terwijl de raad het
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beeldkwaliteitsplan nog vast moet stellen.
Hij geeft aan dat dit plan al jaren (13 jaar) loopt en dat aan hem in al die jaren niet de kans is
geboden om met het college in gesprek te gaan. Hij geeft aan de reactie van het college op de
zienswijze ingediend op het beeldkwaliteitsplan ver onder de maat te vinden.
De fractie H&G constateert dat de zienswijzen deels betrekking hebben op het
voorontwerpbestemmingsplan Lage Heide en deels op de beeldkwaliteitsplannen. Daarmee
lopen naar het oordeel van de fractie zaken door elkaar. Door het college wordt aangegeven dat
het inderdaad logischer was geweest om eerst het bestemmingsplan met het daarbij behorende
exploitatieplan vast te stellen en pas daarna de beeldkwaliteitsplannen. Voor de nu voorliggende
procedure is gekozen om tijd te winnen. Hoewel de commissie onnodige vertraging betreurt zal
in de agendacommissie bezien worden of dit voorstel in deze vorm in de raad van januari
behandeld moet worden. Een inhoudelijke discussie vindt om die reden niet plaats. Het college
wordt uitgenodigd om op zo kort mogelijke termijn met een voorstel te komen op welke wijze
dit onderwerp met de raad besproken kan worden.

7.

Bespreken van het voorstel het instellingsbesluit van de Dorpsraad Borkel en
Schaft te wijzigen.
Er worden geen aanvullende vragen gesteld.

8.

Rondvraag.

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
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