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De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2018,
nummer 286077/778377;

Gelet op artikel 3.8 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening en gelet op de
Gemeentewet;

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie d.d. 24 mei 2018;

1. het bestemmingsplan 'Dr. Schaepmanstraat 37-99  voor wat betreft de toelichting
aan te vullen met paragraaf 3.4.4 'Agenda 22  en de tekst zoals weergegeven in de
bijlage en, rekening houdend met deze aanvulling, gewijzigd vast te stellen, zoals
vervat in het analoge bestemmingsplan en het digitale bestemmingsplan met
nummer NL.IMR0.0858.BPdrschaepmanstr37-\/A01, waarbij gebruik is gemaakt van
de ondergrond met de bestandsnaam o_NL.IMRO.0858.BPdrschaepmanstr37-
VAOl.dxf;

2. geen exploitatieplan vast te stellen ex artikel 6.12 lid 1 Wro omdat het verhaal van
kosten al anderszins verzekerd is;

3. gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de provincie Noord-
Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van dit
vaststellingsbesluit.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 7 juni 2018
Kenmerk: 286077/769908

de griffier, de voorzitter,

BESLUIT

drs. A.B.A.M. Ederveen.



Bijlage behorend bij het Amendement voorstel inzake bestemmingsplan Dr.
Schaepmanstraat 37-99

3.4.4 Agenda 22

Sinds de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap zijn gemeenten verplicht om invulling te geven aan dit verdrag. De bedoeling
van het verdrag is, dat de samenleving er voor zorgt dat er zo weinig mogelijk obstakels
zijn voor de mensen. Dit is samengevat in een 22-tal regels, de zogenaamde Agenda 22.

De gemeente Valkenswaard wil voldoen aan het wettelijk kader en geeft daar zoveel als
mogelijk uitvoering aan. Daartoe is op 19 april 2018 het beleidskader  Kadernota
toegankelijk Valkenswaard 2018-2021  vastgesteld door de gemeenteraad. Dit
beleidskader moet nog leiden tot een uitvoeringsplan. Vooruitlopend daarop is toch
gekeken naar raakvlakken die het wettelijk kader heeft binnen het bestemmingsplan  Dr.
Schaepmanstraat 37-99 .

Aspecten rond het genoemde VN-verdrag komen vooral neer op het openbaar gebied
naast enkele onderwerpen, waarbij tijdens de behandeling van een aanvraag om
Omgevingsvergunning de beoordeling kan plaatsvinden.

Twee aspecten ingevolge de wettelijke bepaling zijn in elk geval direct toepasbaar op het
plangebied:

• Veilige verlagingen van trottoirs op de hoeken van de straat zodat oversteken
voor mensen met een fysieke beperking wordt vergemakkelijkt;

• Makkelijke 'achterom  voor gebruikers van een scootmobiel om hun perceel via de
achterzijde te kunnen bereiken.

Door toepassing van de beide uitgangspunten wordt nu al invulling gegeven aan twee
aspecten van de beleidsdoelstellingen, zoals genoemd in het beleidskader  Kadernota
toegankelijk Valkenswaard 2018-2021".
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