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Geachte leden van de Raad,
Bij dezen ontvangt u een toelichting op agendapunt 9.5 Raadscommissie ABA, St and van zaken
voort gang communicat iet raj ect Hart voor Valkenburg .
Algemeen
Website Centrumplan wordt continu ververst
Nieuwsflits 2 en 3 (oktober en november) zijn verschenen
Een greep uit specifieke onderwerpen
Traject naamgeving plan van Hurks is in gang gezet (bekendmaking 01-01-2011).
Bezoek aan 2 referentieprojecten Hurks: 27-10.
Communicatie rondom administratieve start onteigeningsprocedure is breed uitgezet.
Communicatie rondom Bestemmingsplan en procedure is breed uitgezet (nu ook
vervolgtraject in Nieuwsflits 3 beschreven).
Overleg met (vertegenwoordiging) St. Pieterstraat is gecontinueerd.
Stand van zaken Croix de Bourgogne is gecommuniceerd (Nieuwsflits 3).
Opening stationsgebied 26-11.
Gesprekken verwervingen zijn gecontinueerd.
1e Ateliersessie bij AWG-Architecten heeft plaatsgevonden
Speciale aandacht Informatietraject herinrichting openbare ruimte (deze en komende week)
Adviescommissie heeft de presentatie op 17-11 gehad en groen licht gegeven. De plannen
zijn rijp voor presentatie. Tijdens de adviescommissievergadering van 30-11 zal de
commissie ook inhoudelijk reageren op de schetsontwerpen. Dit zal als advies aan de
gemeente worden aangeboden.
Maandagavond 29-11 zijn de schetsontwerpen gepresenteerd aan de St. Pieterstraat en
Reinaldstraat. Dit zijn twee straten waar heel duidelijk specifieke
aandachtspunten/pijnpunten liggen. In- uitrit parkeergarage, verkeersafwikkeling en
logistieke oplossing AH. Deze straten verdienen extra aandacht.
Dinsdag 30-11 perspresentatie. Woensdag 1 december twee inloopsessies: 14-17 uur en 1921 uur, grote zaal Stationnerie. Raadsleden zijn van harte welkom.
Er zijn ook nog twee aparte sessies met Theodoor Dorrenplein en omgeving (6-12) en
Centrum Promotion (datum nog te bepalen).
De informatie uit al die sessies wordt verzameld en meegenomen om de slag van
schetsontwerp naar definitief ontwerp te maken.
Hopende u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd,
Hoogachtend,

Drs. M.J.A. Eurlings
Burgemeester van Valkenburg aan de Geul

