In januari publiceerde de gemeente, dat de reconstructiewerkzaamheden aan de Damianusdreef in Dommelen
(in fasen) gepland stonden voor de periode vanaf april
tot en met juni 2007. Voor de bewoners van Dommelen
(-Noord) werd een informatiebijeenkomst over de reconstructie belegd. Bij het opstellen en publiceren van de
genoemde planning werd uitgegaan van een innovatieve
vorm van aanbesteding, waarbij de voorbereidende en
de uitvoerende werkzaamheden in één hand zouden
worden gelegd.
Op 6 februari jl. heeft het college van burgemeester en
wethouders echter gekozen voor de traditionele vorm
van aanbesteding. Deze vorm van aanbesteding vraagt
meer tijd, omdat de voorbereidende werkzaamheden
(opdrachtbeschrijving, beoordelen offerten, opdrachtverstrekking) en de uitvoerende werkzaamheden (aanbesteding en gunning) van elkaar gescheiden worden en
daardoor pas na elkaar in gang gezet kunnen worden.
Het gevolg is, dat de werkzaamheden niet meer voor de
vakantieperiode uitgevoerd kunnen worden.
Het voorgaande betekent niet dat de aanpassing van de
Damianusdreef van de baan is, maar alleen dat de uitvoering nu zal plaatsvinden in de tweede helft van 2007.
De geplande startdatum voor de uitvoering is na de
zomervakantie, eind augustus.
Informatie
De gemeente heeft een groot aantal bewoners van
Dommelen-Noord en belanghebbenden via een brief op
de hoogte gebracht van de gewijzigde planning van de
reconstructie. Dezelfde geadresseerden ontvangen kort
voor de feitelijke start van de werkzaamheden een vervolgbrief met informatie over de exacte werkplanning,
omleidingroutes en dergelijke.
Ook zullen wij hierover publiceren op de gemeentelijke
website, het informatiebulletin Valkenswaard Om te
Weten en de gemeentepagina in de Kempener Koerier.
Voorzover van toepassing besteden we er ook in de
nieuwsbrieven nog aandacht aan.
Met vragen over het voorgaande kunt u terecht bij de
gemeentelijk projectleider, mevrouw J. Zeeuwen,
tel. 040-2083405.

TOTDAT DE LEGALE FIETSCROSSBAANTJES ER ZIJN, WORDT HET FIETSCROSSEN
IN DE BOSJES ONDER VOORWAARDEN OOGLUIKEND TOEGESTAAN.

Vlak voor Pasen ontvingen zo’n 1000 woningen een –
door een enthousiaste vrijwilliger van de wijkraad verspreide – enquête met daarin vragen over de verkeersveiligheid bij basisschool De Schepelweyen bij het
brengen en halen van de kinderen.
In januari 2007 is op initiatief van een bewoner samen
met directeur van de school een werkgroep in het leven
geroepen, die zich zou buigen over de verkeersonveilige
situaties die zich voordeden. Gemeente, politie, verkeersouders en wijkraad sloten zich hierbij aan. De eerste
conclusie die zij trokken was dat de verkeersonveiligheid niet alleen wordt veroorzaakt door de fysieke structuur van de wijk, maar vooral ook door het gedrag van
de verkeersgebruikers tijdens het brengen en halen van
de kinderen.
Om dit beter in beeld te krijgen en te bezien of ouders
en omwonenden de mening van de werkgroep deelden,
besloot de werkgroep een enquête te houden.
De enquêtes worden op dit moment verwerkt en zullen
hopelijk deze zomer leiden tot een plan van aanpak om
in het komende schooljaar de omgeving van de school
een stuk verkeersveiliger te maken. Het is nu al wel duidelijk dat dit alleen gaat lukken als mensen hier zelf
een bijdrage aan willen leveren.
In de volgende nieuwsbrief meer!

Fietscrossbaantjes in
Dommelen
Sinds enkele jaren komen bij gemeente en politie regelmatig berichten binnen over de clandestiene fietscrossbaantjes in Dommelen-Noord.
Enerzijds gaat het om berichten van mensen die klagen
en mopperen over vervuiling, grote gevaarlijke kuilen en
de grote mond die de kinderen geven als ze op hun
gedrag worden aangesproken. Anderzijds komen
berichten binnen van mensen die het zo leuk vinden dat
de jeugd lekker in de buitenlucht sportief bezig is.
In het kader van het project ‘Breng Dommelen-Noord
tot bloei’ zijn daarom de volgende afspraken gemaakt:
• er komen nieuwe, legale fietscrossbaantjes aan de
kant van de weien en de dalen en aan de kant van de
beemden.
• over die fietscrossbaantjes mag de jeugd meedenken;
op 18 april heeft al zo’n gesprek plaatsgevonden,
waarbij tientallen jongeren aanwezig waren.
• totdat die legale fietscrossbaantjes er zijn, wordt het
fietscrossen in de bosjes oogluikend toegestaan, mits:
- de jeugd zich netjes gedraagt,
- er geen rommel wordt gemaakt en
- er geen diepe, gevaarlijke kuilen worden gemaakt;
als de kuilen toch te diep worden, worden ze met een
graafmachine weer afgevlakt.
Op dit moment kunnen we nog niet met zekerheid zeggen wanneer de nieuwe crossbaantjes er zijn, maar we
gaan ervan uit dat we u in de volgende nieuwsbrief (die
gepland staat voor september) al kunnen vertellen of er
veel gebruik wordt gemaakt van de nieuwe baantjes.
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Speelvoorzieningen Haverbeemd
veiliger en vernieuwd
De speelvoorzieningen aan de Haverbeemd waren dringend aan verbetering toe. De verkeersveiligheid rond de speelterreinen kon veel
beter en ook aan de speeltoestellen zelf viel wel het één en ander te
sleutelen. Vanuit de wijk werden initiatieven ontplooid en in samenwerking met de gemeente konden de wensen worden gerealiseerd.
Met dank aan de bewoners!
Een groepje bewoners – bestaande uit Jaap en Karin Mollen,
Anjo van den Akker, Diëlla de Koning, Jessie Rijkers en
Monique Vos – nam het initiatief. Het begon allemaal met
een mailtje van Anjo naar het gemeentehuis. Zij maakte
melding van de situatie rond het speelterrein, waar de hoge
struiken het zicht ontnamen op de rijweg. Onoverzichtelijk
en dus gevaarlijk, vooral met het oog op de spelende kinderen.

wordt nog een hinkelbaan aangelegd. De reparaties aan de
toestellen in het speeltuintje om de hoek zijn (of worden
binnenkort) voltooid en ook de rekstok krijgt een plaats.

Wensenlijstje
Via wethouder Mart Wijnen werd contact gelegd met wijkcoördinator Gwen Rijkers. Meer wijkbewoners sloten zich
bij Anjo aan en maakten plannen. De bewoners legden een
wensenlijstje op tafel. Die wensen behelsden onder meer
de plaatsing van een tafeltennistafel, het verwijderen van
de jeu-de-boulesbaan en (vooral) het snoeien van de hoge
struiken of het planten van andere, lagere struiken.
In het speeltuintje voor de jongere kinderen, net om de
hoek, moesten wat toestellen worden gerepareerd en een
rekstok was daar heel welkom.
Leef.baar.heid [de~] 1.De mate waarin de samenleving
aansluit op de behoeften van de mensen die er in leven.
Daarbij staan vier aspecten centraal: voorzieningen, veiligheid, gemeenschapsgevoel en betrokkenheid bij de buurt.
De gemeente ging aan de slag met dat wensenlijstje en dat
resulteerde in een ontwerptekening, die aan de wijkbewoners werd voorgelegd. ‘Alle bewoners hebben voldoende
gelegenheid gekregen om te reageren op de gemeentelijke
plannen en de tekening’, aldus het buurtcomiteetje.
Nieuwe ideeën werden uitgewisseld en alternatieven besproken. Uiteindelijk resulteerde dat in het definitieve ontwerp,
dat inmiddels zo goed als helemaal gerealiseerd is.
Voor verbetering van de verkeersveiligheid zijn de hoge
struiken weggehaald en vervangen door lager blijvend
groen en is bovendien rond het terrein een hekwerk
geplaatst.
Het veldje is voorzien van goaltjes en doet nu dienst als
voetbalveld. De jeu-de-boulesbaan is opgedoekt en er is
een (permanente) tafeltennistafel geplaatst. Binnenkort

OMWONENDEN NAMEN HET INITIATIEF VOOR DE VERBETERING EN BETERE BEVEILIGING VAN
HET SPEELTERREIN. OP DE FOTO ONTBREEKT ANJO VAN DEN AKKER.

Feestelijke ingebruikname
De wijkbewoners zijn blij met het resultaat. ‘En nu gaan we
de nieuwe speelterreinen natuurlijk feestelijk inwijden’, aldus
Jaap Mollen. ‘We doen dat op zaterdag 1 september. We hopen dat de hele buurt dan komt: kinderen èn volwassenen’.
Overigens valt er nog wat meer te melden. Er zijn namelijk
plannen voor de oprichting van een heuse buurtvereniging.
Onder de vlag van zo’n buurtvereniging – die bijvoorbeeld
Beemden-Noord zou kunnen gaan heten – worden dus in
de toekomst misschien nog veel meer leuke activiteiten
georganiseerd. We houden u op de hoogte!
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Hoe verkeersveilig
Aanpassing
is de omgeving van
Damianusdreef
na de zomervakantie De Schepelweyen?
van start
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De Belleman: binnenkort het kloppend hart
van Dommelen

Honden en
hondenpoep: wat
moet en wat mag?

U heeft er allemaal in de kranten al over
kunnen lezen: De Belleman krijgt een
metamorfose. Niet alleen op fysiek gebied
– het gebouw zelf – maar ook als het gaat
om het beheer, gaat er voor De Belleman de
komende maanden een hoop veranderen.

Hondenpoep staat al sinds jaar en dag met stip op 1 op de
lijst van ergernissen. Begrijpelijk natuurlijk, want het is
ontzettend smerig.
Veel mensen vragen zich af of de bestrijding van verontreiniging door hondenpoep wel wettelijk geregeld is. Jazeker.
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn duidelijke bepalingen opgenomen wat dit betreft. We zetten ze –
vertaald in minder ambtelijk Nederlands – even voor u op
een rijtje.

Verbouwing van start
De gemeenteraad heeft 1,3 miljoen euro beschikbaar
gesteld voor de opwaardering van het sport- en ontmoetingscentrum. Het gaat dan om de technisch noodzakelijke
ingrepen. Zoals u misschien al heeft opgemerkt, zijn deze
werkzaamheden op maandag 16 april al begonnen.
Om één en ander in goede banen te leiden wordt regelmatig overleg gevoerd met de gebruikers van De Belleman.
Samen met hen bekijkt de gemeente wat de werkzaamheden voor gevolgen hebben voor het gebruik van de sporthal
en andere ruimten.
Beheer en gebruik
In de nieuwe beheerssituatie moet De Belleman ook overdag opengaan. De in oktober 2006 opgerichte Wijkraad
Dommelen is nadrukkelijk betrokken bij de uitwerking van
deze wens.
Verenigingen of gezelschappen die nu al denken gebruik te
zullen of willen maken van deze verruimde openstelling,
kunnen hiervoor contact opnemen met Brigitte Mesman,
projectleider vanuit de gemeente. Zij is bereikbaar via
belleman@valkenswaard.nl of op tel. 040-2083444.
Dankzij de inzet van twee zeer betrokken inwoners van
Dommelen heeft Stichting Kloosterakkers Dommelen, die
eigenlijk had aangegeven te stoppen met het beheer van
De Belleman, onlangs besloten toch verder te willen meewerken aan het vernieuwde sociaal beheer van De Belleman.
Samen hebben zij voor deze samenwerking een aantal
conceptuitgangspunten geformuleerd en deze uitgangspunten worden nu nader uitgewerkt om zo snel mogelijk
te komen tot een nieuwe beheersovereenkomst voor De
Belleman.
Nu het toekomstig beheer vorm begint te krijgen, wordt
snel gestart met de voorbereidingen om onder andere de
entree en het horecagedeelte van het gebouw ook op te
waarderen. Hierbij kan de gemeente gebruik maken van
een subsidie van € 350.000,- die zij ontving van het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten
behoeve van de verbeteringen van De Belleman.
DE WERKZAAMHEDEN VOOR DE TECHNISCH NOODZAKELIJKE INGREPEN AAN DE
BELLEMAN ZIJN OP MAANDAG 16 APRIL BEGONNEN.

Artikel 2.4.18: verontreiniging door honden
De eigenaar van een hond mag de hond niet laten poepen
op de volgende plaatsen:
• een gedeelte van de weg dat (mede) bestemd is voor
voetgangers.
• een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of een
andere door het college aangewezen plaats.
Als de eigenaar de hondenpoep onmiddellijk verwijdert, is
van strafbaarheid geen sprake meer. Laat de eigenaar de
hondenpoep liggen, dan is hij of zij dus wel strafbaar.
We hebben de APV ook nog even voor u nagekeken op
bepalingen over loslopende honden, die eveneens kunnen
leiden tot overlast, al was het alleen maar omdat nogal wat
mensen er bang voor zijn. En ook daarover is de APV duidelijk.
Artikel 2.4.17: loslopende honden, verboden plaatsen,
identificatie
De eigenaar van een hond mag de hond niet laten lopen of
verblijven op de volgende plaatsen:
• binnen de bebouwde kom op de weg, zonder dat de hond
aangelijnd is.
• op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of een
andere door het college aangewezen plaats.
• op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of
ander identificatiemerk.
• buiten de bebouwde kom in voor het publiek toegankelijke parken plantsoenen, groenstroken, bossen of andere natuurgebieden, zonder dat de hond aangelijnd is. Dit
geldt niet als expliciet is aangegeven dat loslopende
honden wel toegestaan zijn.
Het verbod geldt niet voor blindengeleidehonden, die als
zodanig aantoonbaar gekwalificeerd of in opleiding zijn.
Exacte tekst APV
Wij wijzen er met nadruk op, dat aan deze (vertaalde) APVteksten geen rechten kunnen worden ontleend. Voor de
exacte tekst van de APV verwijzen we u naar de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl. Via de button Actueel
gaat u naar de pagina Verordeningen. Daar vindt u de nieuwe
APV, die overigens nog niet is vastgesteld, maar nog in het
gemeentehuis ter visie ligt tot en met 9 mei 2007.

College en Wijkraad
Dommelen
ondertekenen convenant
NETWERKINSPECTEUR HARRIE SNOEREN (FOTO: ARIE MULLER)

Wie is de netwerkinspecteur
van Valkenswaard?
Sinds de zomer van 2006 is Harrie Snoeren als netwerkinspecteur
actief in de gemeente Valkenswaard. Hij werkt sinds 1970 bij de politie. Als netwerkinspecteur werkt hij nauw samen met de acht buurtbrigadiers, die ieder een wijk binnen het Valkenswaardse als
aandachtsveld hebben. Het team heeft de knelpunten goed in beeld,
heeft goede contacten met de gemeente, scholen, jeugdzorg, maatschappelijk werk, bureau Halt, horeca, ondernemers èn natuurlijk
met de inwoners.
Samenwerking tussen ketenpartners
De politie werkt samen met externe partners intensief aan de veiligheid. Eén van de belangrijkste taken van de netwerkinspecteur
Harrie Snoeren is om goede contacten met deze partners te onderhouden en ervoor te zorgen dat ze wederzijdse afspraken maken en
dat die worden nagekomen.
Zo werkt hij nauw samen met de gemeente (onder andere de wijkcoördinatoren), woningbouwverenigingen en jongerenwerk en zijn er
uitstekende contacten met de wijkraad van Dommelen.
Valkenswaard beschikt sinds eind 2006 over een integraal veiligheidsplan, dat in 2007 verder vorm gegeven wordt. Sinds januari is
een integraal veiligheidscoördinator aangesteld, met wie de netwerkinspecteur intensief zal samenwerken.
Jeugd
Harrie is van mening, dat de jeugd een plek nodig heeft waar ze
zichzelf kan zijn. Maar normen en waarden gelden ook op deze
plaatsen en daar hoort een vorm van toezicht ook bij. Op dit moment
wordt in Valkenswaard al hard gewerkt om iets te doen voor en door
de jeugd. Met name in Dommelen wordt hieraan intensief aandacht
besteed. Het is de bedoeling om zowel de ouders van de jongeren
als de bewoners van Dommelen in het algemeen hierbij te betrekken
en te zorgen dat iedereen op een prettige manier in de wijk kan
wonen en verblijven.
Dommelen is een dorp op zich, waar het goed wonen is. ‘Ik heb op
mijn fietstochten door Dommelen, samen met de buurtbrigadiers,
locaties gezien waar ik me heel goed thuis zou voelen. De betrokkenheid is er redelijk groot. De wijkraad is daar een prima voorbeeld
van. Ook de leden van de voormalige wijkraad hebben daar zeker
een steentje aan bijgedragen’, aldus de netwerkinspecteur.
Horeca
De horeca in Dommelen heeft geen regionale functie voor de uitgaansjeugd. De netwerkinspecteur maakt zich om deze horeca niet
echt zorgen. Dat is anders voor wat betreft de horeca in
Valkenswaard. Verontrustend is, dat nogal wat jongeren onder de 16
jaar alcohol drinken. Ouders en horeca moeten hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen.
De politie zal de komende tijd controleren op het verstrekken van
alcohol aan jongeren onder de 16 jaar. De eerste contacten met de
horeca in Valkenswaard hebben al plaatsgevonden. Harrie heeft er
alle vertrouwen in, dat met de partners een goede samenwerking tot
stand komt, waarbij afspraken gemaakt worden om een veilig en
gezond uitgaan in Valkenswaard te stimuleren.

Op 7 februari, tijdens de maandelijkse openbare vergadering
van de Wijkraad Dommelen, hebben de heer Kees Luijbregts,
als voorzitter namens de Wijkraad, en de heer Mart Wijnen, als
loco-burgemeester namens het college, een convenant ondertekend.
In dit convenant spreken de Wijkraad en het college met elkaar
af in de toekomst samen te zullen werken aan een verbetering
van de leefbaarheid van Dommelen.
De ondertekening was een formeel moment in een informeel
traject, dat eigenlijk een jaar eerder al van start was gegaan.
Inmiddels is de Wijkraad al betrokken bij tal van trajecten die
lopen in Dommelen, zoals de uitvoering van het wijkontwikkelingsplan in Dommelen-Noord, de ontwikkelingen rondom
De Belleman en de aanpassingen aan de Damianusdreef.
Wie nieuwsgierig is naar de Wijkraad kan een kijkje nemen op:
www.wijkraaddommelen.nl.

Landelijke
Opschoondag
Op zaterdag 24 maart werd de jaarlijkse Landelijke Opschoondag georganiseerd door de Stichting Nederland Schoon.
Ook in Valkenswaard werd er ‘geschoond’ en wel in de omgeving van winkelcentrum De Belleman, ontmoetingscentrum
De Belleman en openbare basisschool De Belhamel en in de
wijk Schepelweyen in Dommelen. Het startsein werd gegeven
door wethouder M. Wijnen, die onder meer leefbaarheid in zijn
portefeuille heeft.
Aan de Opschoondag is meegewerkt door jongeren, die zijn
geworven door de themagroep Voorzieningen van het wijkontwikkelingsproject ‘Breng Dommelen-Noord tot bloei!’ en jongerenwerkers van Stichting Paladijn. Dankzij deze jongeren werd
Dommelen weer een beetje schoner.

JONGEREN WERKTEN MEE AAN DE OPSCHOONDAG IN DOMMELEN

