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Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering d.d. 08-02-2022 

 

Besluit: 

Akkoord 

 

Collegevoorstel NRD Eurocircuit 

 
Voorstel: 

1. In te stemmen met het ontwerp van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het 

bestemmingsplan Eurocircuit’; 

2. de ontwerp ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ gedurende een periode van vier weken 

ter inzage leggen; 

3. de raad hierover te informeren middels bijgevoegde concept raadsinformatiebrief. 

Besluit: 

Akkoord 

 

Contracttaken GGD JGZ 

1. Aan GGD Brabant Zuidoost voor 2022 een subsidie te verlenen van € 75.146,- voor het 

uitvoeren van de door de GGD voorgestelde contracttaken jeugdgezondheidszorg 

(bijlage 1) en dit bedrag te dekken uit uitvoeringskosten Jeugd/algemene kosten; 

2. Aan de subsidieverlening 2022 de voorwaarden te koppelen: 

- dat de GGD er met haar inzet in het voorliggend veld naar streeft om hulpvragen van 

kinderen (0-4 jaar) en ouders/ verzorgers zo goed en vaak mogelijk te voorkomen en 

vroegtijdig te signaleren en adresseren; 

- dat de GGD een actieve bijdrage levert aan het transformatietraject in Valkenswaard 

en in het bijzonder Kansrijke Start en het verbeteren van de aansluiting onderwijs- 

jeugdhulp; 

- dat de GGD in haar voortgangsrapportages/ eindverantwoording 2022 een vast aantal 

zaken opneemt en per kwartaal de voortgang op basis van de voorgestelde 

kwartaalrapportages wordt gemonitord en besproken. 

Besluit: 

Akkoord 
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4de kwartaalrapportage 2021 projectenportefeuille 

 
Voorstel: 

1. Instemmen met het projectenportefeuille overzicht en bijbehorende raadsinformatiebrief. 

2. Instemmen met de voortgangsrapportages voor het programma Bereikbaar 

Valkenswaard en het programma Masterplan Centrum. 

3. Besluiten om te starten met de realisatiefase van het project BV 28b 

Verkeersmaatregelen Brouwerijdreef (Dommelen-zuid). 

4. Besluiten om als implementatie van het amendement van de raad m.b.t. de 

wateroverlast problematiek tijdens de behandeling van de begroting 2022: 

-de prioriteit van de centrumentrees noord en oost te verhogen en die van de zuidentree 

te verlagen naar prioriteit 2. 

-het krediet bestemd voor de centrumentree zuid te gebruiken voor de realisatie van de 

centrumentrees noord en oost 

-te starten met de voorbereiding en realisatie van de centrumentrees noord en oost 

5. Besluiten om project BV 16 Eindhovenseweg Noord prioriteit 1 te geven, omdat dit 

wegvak een onmisbare schakel vormt voor de wateropstraatproblematiek. 

6. Besluiten om voor project BV16 een omgevingsdialoog te starten over de inrichting.     

De kosten hiervan komen vooralsnog ten laste van het budget vGRP en zullen later naar 

rato verdeeld worden over het ondergrondse (vGRP) en bovengrondse 

(herinrichtingsproject) deel. 

7. Besluiten om in het tweede kwartaal de raad te verzoeken het benodigde aanvullende 

krediet voor project BV 16 Eindhovenseweg Noord ter beschikking te stellen. 

8. Besluiten om een krediet voor uitwerking van plannen voor de Zuidelijke Randweg a      

€ 50.000 te verstrekken en dit ten laste te brengen van het reeds door de raad 

gevoteerde krediet voor onderhoud Zuidelijke Randweg (€ 475.000). 

9. De raad informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief, de raadsvoortgangs-

rapportages over de projectenportefeuille en onderliggende 2 programma’s. 

Besluit: 

Akkoord 

 

Art. 41 vragen weekmarkt 

 
Voorstel: 

 

1. Art. 41 vragen inzake 'weekmarkt', conform concept raadsinformatiebrief te beantwoorden. 

 

Besluit:  

Akkoord, waarbij RIB wordt aangepast. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 3 
 

Collegevoorstel diverse vernoemingen straatnamen 

 
In te stemmen met het volgende: 

 

A. herontwikkeling Amundsenstraat de straatnaam Scottstraat toe te kennen, waarbij de 

bestaande Scottstraat doorgetrokken wordt; 

B. herontwikkeling Emmalaan de straatnaam Prins Claushof toe te kennen; 

C. de nieuw te ontwikkelen doorgang van Karel Mollenstraat Zuid naar Kerverijplein de naam 

Lavrijssenpad toe te kennen, met bijbehorende huisnummering 42 tot 42N; 

D. de nieuw gerealiseerde viaducten bij de N69 de namen Aardbrand, Zwanenvoort en 

Krommen Hurk toe te kennen; 

E. het nieuw te realiseren fietspad tussen Kromstraat en het plan Lage Heide de naam De 

Kaatse Bossen toe te kennen; 

F. de naamgeving Oude Spoorbaan van het fietspad dat vanuit Waalre Valkenswaard binnen 

komt door te trekken; 

G. de naam van het fietspad Oud Spoor te wijzigen in Bels Lijntje; 

H. het plantsoen bij de splitsing Kreijenbeek/Bosstraat de naam Frans 

Hoppenbrouwersplantsoen toe te kennen; 

I. het plantsoen ter hoogte van de bushalte bij de Smelen de naar Jeroen Mettesplantsoen toe te 

kennen; 

J. het plantsoen naast Tienendreef voorbij Agnetendal de naam Maria van Schoorplantsoen toe 

te kennen; 

 

Besluit: 

Akkoord 

 
 

Verkoop grond Barentszstraat 3 aan Woningbelang voor de realisatie van 12 

grondgebonden sociale huurwoningen 

1. Instemmen met de overeenkomst tot verkoop van grond aan de Barentszstraat 3 aan 

Woningbelang voor de realisatie van 12 grondgebonden sociale huurwoningen, onder 

het voorbehoud dat zich binnen de publicatietermijn geen andere potentiële gegadigden 

melden. 

2. Het voornemen tot het aangaan van de koopovereenkomst voor ondertekening 

openbaar maken met de motivatie dat Woningbelang als enige serieuze gegadigde in 

aanmerking komt voor de grond. 

3. Het stellen van een termijn van 4 weken voor andere potentiële gegadigden om zich 

alsnog te melden. 

Besluit: 

Akkoord 

 
 


