
Input werktafel ‘Vrije Tijd’, 

Dinsdag 15 mei, 20.00 uur 

 

Aanwezigen: 

1. Frans Jansen, PvdA, klankbordgroep vrijwilligers 

2. Hanneke Deen, lokale omroep VOS 

3. Luc Leclerc, KBO  

4. Stephan Borgers, Platform gehandicapten 

5. Hans Deuze, Entertainment project international 

6. Peter Plompen, H&G 

7. Bas Verbeek, Groen en Heem 

8. Arianne Valkhof, CDA 

9. Hans Appelmans, ambtelijke bijstand 

10. Bram Bots, voorzitter werktafel 

 

Samenvatting Input 

• Meer aandacht, ondersteuning van ‘bottom up’ intitiatieven vanuit inwoners, 

verenigingen en organisaties. 

• Aandacht voor het spanningsveld tussen leisure en natuur in het kader van het 

Eurocircuit. 

• Toegankelijke wandelpaden voor mensen met een handicap: vooral in het kader van 

de wandelweek en de positionering van de natuur. 

• Belang van goede haalbaarheidsstudies voor visies en plannen voor onze 

vrijetijdseconomie 

• Verbeter de communicatie met inwoners rondom evenementen maar ook rondom de 

keuzes in onze vrijetijdseconomie 

• Balans tussen economie, woonaantrekkelijkheid en vestigingsklimaat 

• Om de beleving van Valkenswaard te verbeteren proberen we een meer groene 

uitstraling te krijgen. 

• De markt behoort het middelpunt van het dorp te zijn, er mogen meerdere 

laagdrempelige activiteiten georganiseerd te worden en de markt dient een 

uitnodigende uitstraling te hebben 

• Het versterken van de natuur(gebieden) 

• Creëer een onderscheidend en kwalitatief hoog winkelaanbod. Liever speciaalzaken 

dan lowbudget winkelketen. 

• Meer openbare toiletvoorzieningen 

• Leg meer nadruk op onze zuiderburen, de Vlamingen. Speel hierop in door het 

aantrekken van toeristen zowel voor weekmarkt als evenementen/recreëren. Maak 

gebruik van een passende slogan, bijv: Valkenswaard, waar de Vlaming zich thuis 

voelt 

• Veilige wandel en fietspaden voor de langzame verkeersgebruiker 

• Het moderniseren en uniformeren van de verkeersregelinstallaties, maak gebruik van 

zichtbare timers en langere oversteektijden. 

• Behoud en gebruik nadrukkelijker historisch waardevolle gebouwen  

• Vergroot de digitale toegankelijkheid; websites van gemeente, (lokale)organisaties en 

semi overheidsorganisaties. 



• Stimuleer uitwisseling van kennis, mensen en materialen tussen verenigingen en 

organisaties; ‘samen delen wordt het nieuwe hebben’ 

• Zorg voor een goede toegankelijkheid, zowel fysiek als figuurlijk (in middelen), voor 

de gemeentelijke voorzieningen op het gebied van sport en cultuur. In het bijzonder 

ook voor ouderen, met een kleine beurs. 

• Belang van een lokale omroep met een eigen identiteit. 

 

• Benoem de kernen Borkel en Schaft en Dommelen ook uitdrukkelijk in de plannen 

rondom vrije tijd 

 

• Stimuleer en belicht burgerinitiatieven meer, wellicht door het instellen van een 

meldpunt burgerinitiatieven, zodat op een transparante manier burgerinitiatieven 

kunnen landen bij de gemeente 

 

• Probeer meer samen te doen in het maken van plannen en het ontplooien van 

initiatieven, zowel raad, college, ambtelijke organisatie en inwoner. 

 

• Creëer passende vrijetijdsbesteding voor jongeren, maak gebruik van uitkomsten 

behoefteonderzoek op Weredi.  




