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Valkenswaard Lokaal
met el aar, voor elkaar

Motie
De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 23 mei 2017, behandelend
de ingekomen brief van het college inzake corso bouwlocatie Kluizerdijk (RIB van 20 april 2017),
In overweging nemende dat:
• in de Raadsinformatiebrief een procedure is beschreven, hoe het college komt tot een
voorstel om de bouwlocatie van Crescendo te verplaatsen naar de Kluizerdijk;
• deze locatie mede is gekozen, vanwege het ontbreken van voldoende draagvlak in de
directe omgeving van de huidige locatie of verplaatsing naar de hoek van de Meistraat en
de Stakenborgakker;
o de voorgestelde locatie is gelegen buiten het buurtschap en tevens vanwege het
oversteken van de Zuidelijke Randweg door jeugdige bouwers en prikkers dit kan leiden
tot gevaarlijke en onwenselijke situaties;
o in tegenstelling tot hetgeen in de RIB van 20 april 2017 staat vermeld er geen
instemming is vanuit het buurtschap en ook niet van de wijkcommissie;
o een bouwlocatie bij voorkeur moet liggen binnen het buurtschap, tenzij er consensus
wordt bereikt over een andere locatie;
® voldoende draagvlak van alle betrokkenen (buurtbewoners (voor- en tegenstanders),
buurtschap, wijkcommissie en gemeente) van essentieel belang is, maar dat uitingen
omtrent gerechtelijke procedures en of het indienen van handhavingsverzoeken nooit
mag leiden tot precedentwerking inhoudende dat een bouwlocatie wordt verplaatst;
® naar onze mening het heel goed mogelijk is nog met elkaar aan tafel te gaan en dat
daarbij in eerste instantie nadrukkelijk wordt gekeken naar de huidige opbouwlocatie
® de opbouwperiode voor het corso 2017 binnenkort van start gaat en dat buurtschap
Crescendo voor deze periode nog gebruik kan maken van de locatie gelegen aan de
Stakenborgakker;
o dit betekent dat de noodzaak om het door het college genomen besluit nu over te nemen
niet aanwezig is.

verzoekt het college:
1. om met alle betrokkenen nogmaals aan tafel te gaan en in alle openheid met voor- en

tegenstanders, buurtschap en wijkcommissie opbouwlocaties te bespreken en ons als

gemeenteraad binnen een periode van zes maanden van de uitkomst van het overleg in
kennis te stellen inclusief het kostenplaatje;
2. om niet actief tot publicatie over te gaan (bijvoorbeeld door het uitbrengen van een
persbericht of het vrijgeven van een raadsinformatiebrief), tenzij aantoonbaar het belang
van alle betrokkenen is meegewogen;

