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Nieuwsbrief van de vereniging Groen en Heem Valkenswaard
e.o. betrokken bij onze natuur en cultuurhistorie!
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Agenda
Over de activiteiten met:
-een ster* : meer informatie in dit nummer
- twee sterren** : wordt u nog over
geïnformeerd.
- drie sterren*** : datum onder voorbehoud

Wist u dat...
… de gemeente Valkenswaard het voornemen om een authentiek stukje Cultuurhistorisch
Valkenswaard te laten verdwijnen door kap van 12 eiken aan de Haagstraat*;
… de Raad van State heeft uitspraak gedaan in de zaak m.b.t. de aanleg van de Westparallel. De
aanleg van de weg kan doorgaan*;
…de gemeente alles uit de kast haalt voor uitbreiding van het Eurocircuit*;
… op 14 mei de jaarlijkse ledenvergadering succesvol heeft plaats gevonden;
… de uitbreidingsplannen Tuincentrum Coppelmans ter inzage zijn gelegd door gemeente*;
… bij Kromstraat 75-77 wil de gemeente twee nieuwe woningen bouwen en mogelijk ook vijf
recreatiewoningen;
… eind juni het coalitieakkoord van H&G, CDA, PvdA is vastgesteld*;
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Van het Bestuur
Wijziging bestuur
Tijdens
de
afgelopen
algemene
ledenvergadering, die plaats vond op
maandagavond 14 mei jl. hebben de leden
ingestemd met het voorstel om Monika van
de Ven (voorheen lid Natuurbehoud
Valkenswaard) toe te laten treden tot het
bestuur. We heten Monika van harte welkom
in het bestuur. De huidige bestuursleden zijn
tevens herkozen voor een nieuwe periode.

Oproep contributie 2018
Leden die de contributie voor 2018 ad € 10
nog niet hebben overgemaakt kunnen dit
doen op banknummer NL17TRIO0391081616,
ten name van Groen en Heem Valkenswaard
e.o.

Nieuws en actualiteiten
Bomenkap aan de Haagstraat
Opnieuw heeft de gemeente Valkenswaard
het voornemen om een authentiek stukje
Cultuurhistorisch Valkenswaard te laten
verdwijnen.

schoolpleinen. En nu wordt het groene uitzicht
van de basisscholen de Windroos en de
Dorenhagen zonder pardon verwijderd. De
eerste verkiezingsbelofte wordt alweer
gebroken. Een goed voorbeeld voor de jeugd
toch?

Deze keer zijn het 12 oude moeraseiken aan
de Haagstraat. Wat bladval, schaduw en
wortelopdruk (tegen of over de erfgrens)
geven de doorslag om deze waardevolle
bomen te kappen. Hoewel Valkenswaard zich
een "groene" gemeente noemt is dit al de
zoveelste keer dat waardevol groen moet
wijken en dat herplant de komende jaren ook
niet aan de orde is. Hoeveel nieuwe kleine
bomen moeten geplant worden en hoeveel
jaren gaat het duren voordat dezelfde
natuurwaarde is bereikt.

In de vergunning staat te lezen: “uit een korte
inventarisatie is op te maken dat de
houtopstand geen bijzondere waarde heeft
voor de instandhouding van beschermde
soorten
en
dus
geen
bijzondere
natuurwaarden in zich heeft.”.
En dan te bedenken dat het een belangrijke
bomenrij betekent die dient als trekroute en
foerageergebied voor vleermuizen.

Onbegrijpelijk hoe opnieuw verder wordt
gegaan met het slopen van onze historie en
van groen. Bij de bespreking van het
Groenstructuurplan in de gemeenteraad van
februari
2018
pleitte
onze
nieuwe
wethoudster nog voor meer groen op de

Er lijkt geen sprake van afweging van belangen
tussen het belang van het behoud van de
bomen zelf en de belangen van voor – en
tegenstanders. Kap schijnt voor de gemeente
de enige oplossing te zijn, zoeken naar
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alternatieven, rekening houdend met de
problematiek, is kennelijk niet aan de orde.
Het lijkt weer de zoveelste ondoordachte
adhoc- actie waarbij opnieuw zorgvuldigheid
van beleid ontbreekt.
Onderstaand de link naar ons bezwaarschrift.

Met betrekking tot de waardevolle
Natura2000
gebieden
Malpie
en
Keersopperbeemden heeft de provincie
uiteindelijk ook veel maatregelen moeten
treffen om deze gebieden in stand te houden.
Hoewel we er niet helemaal zeker van zijn of
dat in het laatstgenoemde gebied gaat lukken
is met de verbeteringen in het plan die kans
wel groter.

http://www.groen-heemvalkenswaard.nl/wpadmin/upload.php?item=960
Update Westparallel-N69
De Raad van State heeft uitspraak gedaan in
de zaak m.b.t. de bezwaren tegen de aanleg
van
de
Westparallel
(Provinciaal
InpassingsPlan Grenscorridor N69).

Bron: Oplossing N69 Bewonersoverleg
Dommelen
Ontwerpbestemmingsplan Eurocircuit
Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot 4 juli
ter inzage gelegen. De gemeente stelt alles in
het werk voor een eerste uitbreiding van de
crossactiviteiten
uitgaande
van
het
gemiddelde gebruik van de afgelopen 10 jaar.
Er wordt verder al voorgesorteerd op een nog
verdere forse uitbreiding, nodig, zo zegt men,
om een rendabele exploitatie van het circuit
mogelijk te maken. Onderbouwing met cijfers
ontbreekt volledig. Wie heeft eigenlijk inzicht
in de geldstromen en opbrengsten van het
circuit? De terreinen zijn eigendom van de
gemeente en worden onderverhuurd aan
allerlei andere commerciële bedrijven. Ten
bate van wie komen de opbrengsten? Het
wordt hoog tijd dat er duidelijkheid komt
aangaande het bedrijventerrein Eurocircuit,
terwijl de huurpenningen al sinds jaren niet
zijn aangepast en de hoogte ervan roept
vragen op over overheidssteun in de vorm van
Indirecte subsidies. Andere sportverenigingen
moeten hemel en aarde bewegen om in
aanmerking te komen voor subsidie.

De aanleg van de weg kan doorgaan.
Tegen het PIP van oktober 2014 is bezwaar
gemaakt, samen met onder andere IVN,
Brabantse Milieu Federatie en particuliere
omwonenden. Het plan van de provincie
vertoonde op allerlei plekken gebreken. De
Raad van State was het op talloze punten met
ons eens en gaf de provincie in april 2016 de
opdracht om het plan op die punten te
verbeteren. De provincie ging aan de slag met
de zwakke punten om die te verbeteren. Het
werkt verder als een ui die afgepeld wordt:
schil voor schil haal je eraf tot er niets meer
over is.
De Raad van State was het in april 2017 met
ons eens dat de plannen van de provincie na
dat eerste huiswerk nog steeds niet zodanig in
elkaar staken dat met al onze gegronde
bezwaren rekening werd gehouden. In april
2017 gaf de RvS daarom opnieuw huiswerk
op. En weer sloeg de provincie aan het
verbeteren op de punten die we aangedragen
hadden. In april 2018 was hierover een zitting
en wij hebben daar gevraagd op te houden
met die tussenuitspraken. Omdat de regio een
oplossing wil vonden wij dat de RvS een
definitieve uitspraak zou moeten doen. Dat
hebben ze gedaan en daarmee is uiteindelijk
het PIP Grenscorridor N69 onherroepelijk
geworden en kan de Westparallel aangelegd
worden.

Uitbreiding Tuincentrum Coppelmans
In onze eerdere bulletins maakten we al
melding van Tuincentrum Coppelmans dat wil
uitbreiden van ca 5000 m² naar ca 8800 m².
Het tuincentrum is van mening dat vanwege
recente ontwikkelingen in de branche de
concurrentie groter is geworden en dat de
verwachtingen van de klanten met betrekking
tot het assortiment en winkelbeleving zijn
veranderd. In 2003 vond al een uitbreiding
plaats van 2600 m² naar 5000 m².

3

In onze ogen betekent uitbreiding aantasting
van cultuurhistorische waarden. De locatie
maakt onderdeel uit van het akkercomplex
Loonder Akkers. Het betreft een complex met
esdek,
middeleeuws
bolle
ligging
(reliëfstructuur) , openheid, zandpaden en
bosjes.
Het tuincentrum Coppelmans valt sterk op in
het open agrarisch gebied vandaar dat de
provincie als voorwaarde voor de uitbreiding
in 2003 heeft gesteld dat het hoge gebouw
aan het uitzicht van het beekdal van de
Dommel zou worden onttrokken. Aan die
voorwaarde is tot op heden niet voldaan.

toerisme, opwaardering van het centrum en
terugdringen leegstand.
Wij zijn heel benieuwd naar de concretisering
van de voornemens en stellen ons positief,
kritisch op.
Zie in dat verband onze artikelen over
Eurocircuit, Tuincentrum Coppelmans en kap
van de moeraseiken in de Haagstraat. De
besluitvorming aangaande deze dossiers
verbaast ons dan ook ten zeerste.
Water Natuurlijk!
Water
Natuurlijk
is
de
‘groenste’
Waterschapspartij van Nederland, en de
grootste!
Men is op zoek naar goede
kandidaten en ondersteuners voor de
komende waterschapsverkiezingen in maart
2019.

In juli behandelt de gemeenteraad het plan.
Groen en Heem stelt zich niet achter de
plannen vanwege o.a. het niet nakomen van
verplichtingen uit 2003, de aantasting van
natuur en cultuurhistorie, de geldende
verkeersonveiligheid
op
de
Nieuwe
Waalreseweg, de afwezigheid van regionale
marktbehoefte. Maar ook zijn wij van mening
dat uitbreiding ten koste gaat van de winkels
in het kernwinkelgebied van Valkenswaard. En
dat terwijl Valkenswaard met 18,3% het
hoogste leegstandscijfer uit de regio heeft

Wil je je ervaring en talent inzetten voor het
goed besturen van een waterschap? Dan
zoekt Water Natuurlijk jou! Je kunt tot 15 juli
reageren.
Schoon, gezond, aantrekkelijk water. Dat
willen we allemaal: niet te veel, niet te weinig
en van goede kwaliteit. Water is bepalend
voor de kwaliteit van onze leefomgeving en
een belangrijke voorwaarde voor onze
dagelijkse behoeften: aantrekkelijk wonen en
recreëren, gezond voedsel, een groene
omgeving en gevarieerde natuur.

Informatief
Coalitieprogramma 2018-2022
Op 28 juni heeft de gemeenteraad ingestemd
met het coalitieakkoord van H&G, CDA en
PvdA. Het akkoord heeft als titel
meegekregen: Koersvast en Vernieuwend
2018-2022. Bewust zijn afspraken op
hoofdlijnen gemaakt en het college en de
ambtelijke organisatie worden in positie
gebracht om samen met onze inwoners,
ondernemers
en
maatschappelijke
organisaties vorm te geven aan de uitvoering
van dit akkoord. Te lezen valt dat er veel
kansen liggen, het ambitieniveau erg hoog is
en de juiste prioriteiten worden gesteld om
Valkenswaard klaar te maken voor de
toekomst. Allerlei positieve voornemens
worden geuit ten aanzien van aantrekkelijke
leefomgeving, bereikbaar Valkenswaard,
klimaatadaptatie, economie, natuur en

De Waterschappen spelen een cruciale rol in
het regionale waterbeheer van Nederland. Ze
zorgen voor schoon, voldoende water en
veilige dijken. Sinds 10 jaar bestaat Water
Natuurlijk, een landelijke vereniging voor en
door inwoners, in 2008 opgericht door onder
andere Natuurmonumenten, de 12 provinciale
Landschappen en natuur en milieufederaties,
Sportvisserij Nederland Vogelbescherming,
IVN en bond Heemschut.
Water Natuurlijk is een bijzondere
waterschapspartij, zonder politieke kleur.
Klimaatbestendige steden en dorpen,
natuurlijk water en gezonde leefgebieden
voor plant en dier, recreatief medegebruik
voor wandelaars en sportvissers, ecologisch
sloot- en peilbeheer, en een duurzame
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afvalwaterzuivering; het zijn maar een paar
voorbeelden van de meerwaarde.

Heb je belangstelling om kandidaatbestuurder voor Waterschap De Dommel te
worden? (betreft een deeltijdfunctie met
vergoeding, ca halve dag/wk). Of om de
verkiezingslijst te ondersteunen als lijstduwer?

In maart 2019 zijn de volgende waterschap
verkiezingen, waarvoor groene kandidaten
nodig zijn die het belang van mens en natuur
voorop stellen. Kandidaten die bereid zijn aan
het waterschapsbestuur deel te nemen of die
vooral de lijst willen ondersteunen.

Wil je je kandidaat stellen of heb je daar
vragen over? Stuur dan een email naar:
Regiobestuur Brabant, Ernest de Groot
(ernestdegroot@hetnet.nl)
Bron: Water Natuurlijk

Activiteiten
Algemene Leden vergadering 2017
Op maandagavond 14 mei werd de Algemene
Ledenvergadering
2017
in
café
de
Oranjeboom te Dommelen gehouden.

Door middel van een nieuwsflits kondigen wij
de wandeling t.z.t. aan.

De avond werd geopend met een zeer
interessante lezing door Martijn Aarts,
vrijwilliger IVN en Bomenstichting, over het
snoeien en onderhoud van bomen. Daarna
kon het officiële gedeelte van de vergadering
aanvangen. Wij kijken terug op een geslaagde
ledenvergadering!
Natuur – en cultuurhistorische wandeling
We zijn bezig met de voorbereidingen voor
een natuur- en cultuurhistorische wandeling
in het Philips de Jongh Natuurpark in
Valkenswaard. Waarschijnlijk in september.
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