Vaststellen van het bestemmingsplan Kerkakkerstraat en het exploitatieplan
Kerkakkerstraat.
Door de fractie van Valkenswaard Lokaal wordt een amendement ingediend ertoe strekkend
dat in de toelichting in paragraaf 5.1 Stedenbouwkundige inpassing onder de subparagraaf
“ontsluiting” wordt opgenomen: Bij de inrichting van het plangebied het nieuwe achterpad
binnen de bestemming “Wonen”, gelegen ten zuiden van de 8 te realiseren rijwoningen en ten
noorden van en aansluitend op de percelen Bergstraat 54 en 56, te realiseren met een breedte
van 3 meter, gemeten loodrecht op de noordelijke perceelsgrenzen van de percelen Bergstraat
54 en 56.
Geconstateerd wordt dat de fracties van Valkenswaard Lokaal en H&G voor het amendement
zijn en de fracties van het CDA, D’66, PvdA en de VVD tegen, waarmee het amendement
met 11 stemmen vóór en 12 stemmen tegen is verworpen.
Door de fractie van H&G wordt een amendement ingediend ertoe strekkend ten aanzien van
de verbeelding van het bestemmingsplan de bouwhoogte opgenomen in de aanduidingen
“maximale goot- en bouwhoogte” te wijzingen van 10 naar 9 meter en ten aanzien van de
toelichting in paragraaf 5.2 de maximale nokhoogte te wijzigen van 10 meter naar 9 meter.
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G, Valkenswaard Lokaal en de VVD vóór het
amendement zijn en de fracties van het CDA, PvdA en D’66 tegen, waarmee het amendement
met 12 stemmen vóór en 11 stemmen tegen is aangenomen.
Door de fractie van H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken
voorafgaande aan het verlenen van bouwvergunningen in het plangebied Het Laar,
maatregelen te treffen die het opheffen van deze verkeersonveilige situatie tot gevolg hebben
en dit pakket aan maatregelen ter beoordeling voor te leggen aan de verkeerscommissie.
Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G, Valkenswaard Lokaal, VVD en het CDA vóór
de motie zijn en de fracties van D’66 en de PvdA tegen, waarmee de motie met 18 stemmen
vóór en 5 stemmen tegen is aangenomen.
Geconstateerd wordt dat het voorstel, met inachtneming van het aangenomen amendement, is
aangenomen.

