Economisch Actieprogramma
Het Economisch Actieprogramma benoemt de belangrijkste acties waarmee in 2019 en 2020 uitvoering wordt
gegeven aan het kaderstellende Economisch Beleid 2017 t/m 2020. Vanzelfsprekend gebeurt dit in samenhang
met het Coalitieprogramma 2018 – 2022. In dit document zijn acties op hoofdlijnen geformuleerd, maar
vanzelfsprekend worden of zijn zij reeds verder uitgewerkt.
De focus in het Economisch Actieprogramma ligt op acties waar de gemeente direct bij betrokken is.
Kenmerkend voor economische ontwikkeling is de rol en verantwoordelijkheid van bedrijfsleven en
ondernemersverenigingen. Dit heeft als consequentie dat de gemeente het Actieprogramma niet zelfstandig
kan en wil uitvoeren, maar hiervoor de samenwerking zoekt.
Acties:
 Compacter centrum
Onderdeel van het brede programma Masterplan Centrum is het realiseren van een compacter centrum. Het
kernwinkelgebied van Valkenswaard heeft te veel winkelpanden. Daarom wordt erop ingezet om detailhandel
te concentreren en daar buiten winkelpanden te transformeren naar alternatieve functies. Dit gebeurt in nauw
overleg met Centrummanagement en vastgoedeigenaren.
 Actualisatie horecavisie
De horecavisie wordt geactualiseerd. Hierin wordt ingespeeld op actuele vraagstukken zoals horeca op het
bedrijventerrein, in Groote Heide – Dommelland en in het kernwinkelgebied. Deze geactualiseerde horecavisie
wordt in 2019 opgeleverd.
 Veilige & duurzame Schaapsloop
Hoewel het project vertraging heeft opgelopen, zetten de gemeente en Coöperatie Bedrijvenparken
Valkenswaard UA nog steeds in op de realisatie van camerabeveiliging op de Schaapsloop in het eerste
kwartaal van 2019. Daarna zetten zij in op het voor eind 2019 verwerven van het Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO). Voor verwerving van het KVO wordt een maatregelenpakket voor een veilig(er) ondernemersklimaat
opgesteld.
Verder ondersteunt de gemeente de ambitie om het bedrijventerrein in 2040 energieneutraal te krijgen. Er
wordt op ingezet om in het tweede kwartaal van 2019 zicht te hebben op een sluitende business case. En om
daar vervolgens in 2020 een werkende coöperatie voor te hebben opgericht. Dit past bij de gemeentelijke inzet
om bij te dragen aan de klimaatdoelen van Parijs.
 Uitbreiding bedrijventerrein
De gemeente Valkenswaard heeft al jaren geen ha bedrijventerrein uitgegeven. Mede op basis van een nieuwe
vraagraming, wordt een nieuwe afweging gemaakt over of en waar de uitgifte van bedrijventerrein wenselijk is.
Het ligt voor de hand om daar dan locaties voor te zoeken in de nabijheid van bedrijventerrein Schaapsloop 1
en 2. In 2019 wordt al duidelijk op welke locatie(s) wordt ingezet.
 Brainport
De Brainportregio is de afgelopen jaren steeds beter op de kaart gezet. Dit blijkt uit de verkregen
Mainportstatus en dat met het Rijk de Brainport Nationale Actieagenda is opgesteld en een Regiodeal is
gesloten. De gemeente Valkenswaard is en blijft betrokken bij het opstellen en uitvoeren van regionale
plannen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verbetert,
zodat het bedrijfsleven voldoende toegang heeft tot talent.
En in het bijzonder om de kansen te benutten die er liggen voor Groote Heide – Dommelland. Door
samenwerking met onderwijs, bedrijfsleven en Brainport Development zijn er mogelijkheden om Groote Heide
– Dommelland te benutten als een landingsplaats voor nieuwe innovatieve toepassingen op het snijvlak van
techniek, leisure en natuur. Daarmee kan Valkenswaard zich onderscheiden in de regio en tegelijkertijd de
regio versterken.
 Accountmanagement
Met accountmanagement wordt structureel gewerkt aan een goede relatie tussen gemeente en het lokale
bedrijfsleven. Ook wordt accountmanagement ingezet om bedrijven te interesseren voor vestiging in het
centrum, Groote Heide – Dommelland of op het bedrijventerrein.

Daarnaast zijn er diverse gemeentelijke projecten of ontwikkelingen, waarbij de gemeente een belangrijke rol
speelt, met een groot economisch belang. Groote Heide – Dommelland met de ontwikkeling van leisure, natuur
en een boulevard wordt een zeer belangrijk programma voor de (economische) toekomst van Valkenswaard.
Voor de agrarische sector zijn de lopende bestemmingsprocedure voor het buitengebied en het initiatief van
Glasvezel Buitenaf om glasvezel aan te leggen, zeer belangrijk. Voor het centrum is het parkeerbeleid een
belangrijk aandachtspunt. Dit zowel voor het mogelijk maken van ontwikkelingen als voor de ontvangst van
bezoekers.

