Toezeggingen raadsvergadering 9 november 2021
1) Voorstel college inzake programma nafase watersnoodramp juli 2021
Mandaat/opdrachtverlening
Burgemeester zegt toe dat de raad en de inwoners voldoende en tijdig worden geïnformeerd over
wat er allemaal moet en gaat gebeuren. Komen daar kansen uit voort, dan worden die separaat ter
besluitvorming aan de raad voorgelegd. Daar is immers natuurlijk veel meer mee gemoeid.
2) Voorstel college betreffende vaststellen ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 t/m
2025
Burgerkracht/burgerinitiatieven/burgerparticipatie
Burgemeester zegt toe dat dat er een evaluatie zal plaatsvinden rondom de drie termen:
burgerparticipatie, burgerkracht en burgerinitiatieven.
Geluidschermen Goudenrood en Vroenhof
Wethouder Meijers zegt toe naar de stand van zaken te informeren. Rijkswaterstaat heeft er in
ieder geval vol op ingezet om ervoor te zorgen dat de middelen ter beschikking worden gesteld,
want daar is zwaar op aangedrongen bij het ministerie. Het ministerie heeft daar tot dusver geen
‘nee’ tegen gezegd. Kortom, het ziet er positief uit maar men weet het natuurlijk nooit.
Antwoord: stand van zaken is als volgt: het saneringsplan zal dit jaar (men verwacht zelfs nog Q1,
maar kan wellicht nog wat uitlopen) definitief vastgesteld worden. De planning is vervolgens dat
binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het saneringsplan de 2 schermen geplaatst
worden. Dus het scherm bij Vroenhof en Goudenrood is gerealiseerd voor 2028 mits de planning
wordt gehaald. Meer informatie kan altijd nog geraadpleegd worden via:
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/meerjarenprogramma-geluidsaneringmjpg-aanpak-geluidoverlast-woningen/planning-per-geluidsaneringsplan/noordbrabant/geluidsaneringsplan-zuid-nederland-fase-2
Overzicht gesloten zaken/bedrijven
Wethouder Vermeer zegt toe dit alsnog te doen, maar het is natuurlijk altijd een momentopname.
De wethouder heeft geconstateerd dat een aantal bedrijven is verdwenen en hij heeft gehoord dat
er zich nieuwe ondernemers hebben gemeld om zich hier te vestigen.
Valkpas
Wethouder Vermeer zegt toe bij de ondernemers na te gaan hoe zij tegenover het invoeren van een
dergelijke pas staan.
Par’Course
Dit wordt voor een groot deel meegenomen in de gebiedsvisie Valkenburg-West. Wethouder Vankan
zegt toe in de commissie SOB in te gaan op de vragen van lid W. Weerts over de invulling van het
binnenterrein (met name de flessenhals die al twee jaar leeg staat) en of er sprake is van
contractuele verplichtingen met de ontwikkelaar.
Antwoord: de besluitvorming rondom Valkenburg-West is aangehouden.
De contractuele verplichtingen bij Par’Course zagen op de werkzaamheden aan het gebouw en de
openbare ruimte, deze zijn nagenoeg ingevuld. Een aantal verplichtingen (interne werkzaamheden)
staan nog open in afwachting van de komst en wensen van exploitanten. We kunnen de
ontwikkelaar niet dwingen zelf een exploitatie te starten, wel om zijn verplichtingen te voldoen
zodra een exploitant gevonden is.
(NB: aanvulling wethouder Vankan: Invulling binnenterrein is aan de orde geweest in de cie SOB en
alle vragen van dhr. Weerts zijn beantwoord (mondeling én schriftelijk).

In kaart brengen totale kosten van geluidsmaatregelen, entreeverbetering en toegankelijkheid
van het Openluchttheater
Wethouder Vankan zegt toe dat dit wordt uitgezocht, maar er moet goed worden gekeken waar men
uiteindelijk op uitkomt vanuit de gebiedsvisie Valkenburg-West. Want als het geld bij elkaar kan
worden gebracht voor een mooie entree dan zit de geluidswal daarin verwerkt. De gemeente is
alleen verplicht om een geluidswal aan te leggen.
Antwoord: dit moet landen in een uitvoeringsprogramma voor Valkenburg-West. De besluitvorming
over de visie is echter aangehouden, pas na deze besluitvorming zal verder gegaan worden aan het
vervolgtraject waar dit uiteindelijk in moet landen.

