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GEMEENTE
VA L K E N S W A A R D

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Valkenswaard, gehouden op donderdag 7 juli 2011 om 20.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuis.
Aanwezigen
Voorzitter:
Griffier:
Raadsleden:

Afwezig:

dhr. A.B .A.M. Ederveen
dhr. CJ. Dorsman
dhr. J.C.M, van Aalst, mw. I.T. Berendsen, dhr. B.F.B.J. Bots,
dhr. PJ.M. van der Burgt, dhr. J.J.M, van Dijk, dhr. M.J.C.W. van Erp,
dhr. T.P.T.H. Geldens, dhr. E.J.E. van de Goor, dhr. H.H.M. Hovens,
mw. M.P.G.M. Krikhaar-Fleuren, dhr. P.P. Leenders, mw. B.N.M.A.M. van LeeuwenAarts, dhr. J.C. Luijbregts (vergadering verlaten voor de stemming over Lage
Heideweg)
,dhr.
J.W.P.G.
Luijendijk,
mw.
M.T.C.
Maas-Jacobs,
dhr. W.F.L.G. Mesman, dhr. J.H.C, van Meurs, mw. J.M. Smeets,
dhr. F.W.H.J. Smits, dhr. P.C.N.M. van Steensel, dhr. M.J.J.F.M.W. Tooten
dhr. A. W.C.B, van Daal, dhr. W.A. Verhoeven

1.

Vragenhalfuurtje.

2.

Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Instemmen met het voorstel de raadsgriffler eervol ontslag te verlenen.
Geconstateerd wordt dat het voorstel is aangenomen.

4.

Vragen/opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken.
De ingekomen stukken worden besproken.

5.

Vaststellen van het bestemmingsplan, het exploitatieplan en het beeldkwaliteitsplan Lage
Heide, wonen en het beeldkwaliteitsplan Lage Heide, landgoed.
Door de fractie van H&G wordt een amendement ingediend ertoe strekkend maximale
bebouwingshoogte op te nemen in het bestemmingsplan.
Geconstateerd wordt dat alle fracties vóór het amendement zijn waarmee het amendement
unaniem met 20 stemmen vóór is aangenomen.
Door de fracties van het CDA, PvdA, H&G en de W D wordt een amendement ingediend
ertoe strekkend eenrichtingsverkeer op de Venbergseweg mogelijk te maken.
Geconstateerd wordt dat alle fracties vóór het amendement zijn waarmee het amendement
unaniem met 20 stemmen vóór is aangenomen.
Door de fracties van het CDA, PvdA, H&G en de W D wordt een motie ingediend ertoe
strekkend het college te verzoeken op de Venbergseweg eenrichtingsverkeer in te stellen met
uitzondering van langzaam verkeer en de plaats op de Venbergseweg waar het
eenrichtingsverkeer ingaat zodanig te kiezen dat de overlast ten aanzien van de bereikbaarheid
van bedrijven kort bij de kruising N69 - Venbergseweg tot een minimum beperkt blijft.
Geconstateerd wordt dat alle fracties vóór de motie zijn waarmee de motie unaniem met 20
stemmen vóór is aangenomen.
Door de fractie van H&G wordt een motie ingediend ertoe strekkend het college te verzoeken er
voor zorg te dragen dat bij voorkeur het aan het Holzerpaaike gelegen fietscrossbaantje
meegenomen wordt in het op te stellen inrichtingsplan openbare ruimte. Mocht dit onverhoopt
niet mogelijk zijn dan dit crossbaantje elders in te richten zodat de huidige en toekomstige
gebruikers er optimaal gebruik van kunnen maken.
1 van 2

Geconstateerd wordt dat de fracties van H&G, PvdA, Valkenswaard Lokaal, CDA en D'66 vóór
de motie zijn en de fractie van de W D tegen, waarmee de motie met 19 stemmen vóór en 1
stem tegen is aangenomen.
Geconstateerd wordt dat het voorstel met inachtneming van de aangenomen amendementen is
aansenomen.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Valkenswaard in zijn openbare vergadering van
29 september 2011.

de raadsggriffier,
mr. C.J. 1Jorsman

de voorzitter,
drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester
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