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Zomervakantie, wat is dat?
Zomervakantie? Niet voor Project Locatie Valkenburg! Daar staat de
zomer in het teken van het vormen van een visie op het gebied van
Marinevliegkamp Valkenburg. Het ontwerpatelier, waarbinnen de
visie wordt gemaakt, begint in de zomervakantie met haar werk.
Begin september gaat het atelier verder met het maken van een
integrale structuurvisie. En dan is uw inbreng van harte welkom! Na
de zomer worden er dan ook tal van openbare bijeenkomsten
gehouden. In deze nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen.

Ontwerpatelier in twee fasen
Onlangs gaf de stuurgroep Locatie Valkenburg groen licht voor de start van
het ontwerpatelier Locatie Valkenburg. Dit is de volgende stap om te komen
tot de herontwikkeling van het terrein van Marinevliegkamp Valkenburg. De
gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar zijn akkoord met het programma
van uitgangspunten. Het ontwerpatelier gaat nu aan de slag met het
programma van uitgangspunten op weg naar een leidende gedachte (fase 1)
en een integrale structuurvisie (ISV, fase 2).
Leidende gedachte
In de leidende gedachte wordt door een aantal deskundigen een voorstel
uitgewerkt wat het karakter, de sfeer en de ‘signatuur’ worden van het
nieuwe woongebied Locatie Valkenburg en het gebied eromheen. De raden
van Katwijk en Wassenaar krijgen dit voorstel uiteraard ter goedkeuring
voorgelegd. Dat gebeurt zo snel mogelijk na de vakantie!
Integrale structuurvisie

Na de zomervakantie, als de leidende gedachte openbaar gemaakt is, is het
tijd voor fase 2 van het ontwerpatelier. Het maken van de integrale
structuurvisie (ISV) is een open proces waarin wordt samengewerkt met
onder meer burgers, maatschappelijke organisaties en verenigingen. De
werksessies van het ontwerpteam, die elke twee weken plaatsvinden,
worden namelijk bijna allemaal afgesloten met een openbare inloopbijeenkomst, waarin iedereen zijn/haar mening en
ideeën kwijt kan. Daarnaast zijn er verschillende andere activiteiten. Wij stellen uw mening en inbreng zeer op prijs!
Wat is een integrale structuurvisie (ISV)?
In de integrale structuurvisie komt te staan waar en hoeveel woningen er komen op het terrein van het voormalig
marinevliegkamp, waar en hoeveel groen er komt, hoe de openbare ruimte wordt ingericht, welke parkeeroplossingen
gewenst zijn en vooral: hoe de infrastructuur op en rond de locatie eruit moet zien en waar die (ongeveer) moet
komen. Kortom: vanaf de nazomer tot in de winter is het een drukte van belang rond Project Locatie Valkenburg. Er
wordt getekend, gediscussieerd en noem maar op. U kunt daar bij zijn.

Praat mee, denk mee, doe mee en tel mee!
Hebt u een mening over de ontwikkelingen op het terrein van Marinevliegkamp Valkenburg? Kom dan na de zomer
naar onze inloopsessies en andere activiteiten. Of wilt u gewoon weten wat er gebeurt? Ook dan bent u van harte
welkom. In het oude gemeentehuis van Valkenburg (’t Boonrak 21, Valkenburg), het thuishonk van het ontwerpatelier
Locatie Valkenburg.

Kalender ontwerpatelier Locatie Valkenburg
Wilt u meedoen aan het ontwerpatelier, dan raden we aan alvast de volgende data in uw agenda te noteren (u bent
natuurlijk niet verplicht om op alle bijeenkomsten te verschijnen, kom gewoon langs wanneer het u uitkomt):
Woensdag 27 september, van 16.00 tot 18.00 uur:
Woensdag 11 oktober, van 16.00 tot 18.00 uur:
Donderdag 26 oktober (ovb), aanvang 20.00 uur:
Woensdag 8 november, van 16.00 tot 18.00 uur:
Zaterdag 25 november (ovb), aanvang 10.00 uur:
Zaterdag 25 november (ovb), aanvang 12.00 uur:
Woensdag 6 december van 16.00 tot 18.00 uur:

Inloopbijeenkomst (’t Boonrak 21, Valkenburg)
Inloopbijeenkomst (’t Boonrak 21, Valkenburg)
Infobijeenkomst met debat (locatie volgt)
Inloopbijeenkomst (’t Boonrak 21, Valkenburg)
Excursie op en / of om het terrein
Infobijeenkomst met debat (locatie volgt)
Inloopbijeenkomst (’t Boonrak 21, Valkenburg)

Let op: dit zijn de activiteiten die op dit moment in de planning staan. Het kan zijn dat er activiteiten aan worden
toegevoegd of dat data veranderen. Hou de berichtgeving dus in de gaten!

Bent u betrokken? Meldt het ons!
Natuurlijk is iederéén van harte welkom tijdens de openbare bijeenkomsten, maar er zijn uiteraard ook
(maatschappelijke) organisaties, belangenverenigingen en andere partijen die (op niet-commerciële basis) op een
speciale manier betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van het gebied. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur,
recreatie, verkeer, historie et cetera. Binnenkort zullen we zoveel mogelijk van deze belanghebbenden en
belangstellenden aanschrijven. Maar we willen niemand vergeten. Bent u van mening dat u tot een organisatie behoort
met speciale betrokkenheid? Meldt u zich dan bij het projectbureau Locatie Valkenburg, telefoon 071-4019476 / 0651333662 of via e-mail: info@locatievalkenburg.nl.

Wist u dat?
Hieronder wat korte weetjes over Project Locatie Valkenburg. Gewoon, omdat we het leuk of interessant vinden om
het u te laten weten.
Wist u dat Project Locatie Valkenburg pilotproject geworden is voor Inspraak Nieuwe Stijl?
Wist u dat wij hierin worden bijgestaan door het Inspraakpunt van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en door
deskundigen van het Ministerie van VROM?
Wist u dat Inspraak Nieuwe Stijl betekent dat de inspraak voor het overgrote deel plaatsvindt vóórdat de plannen zijn
vastgesteld, in plaats van achteraf in de wettelijke inspraaktermijnen?
Wist u dat u daaraan kunt meedoen?
Wist u dat de wettelijke inspraaktermijnen wel blijven bestaan?
Wist u dat het ontwerpatelier Valkenburg alle mogelijkheden biedt om Inspraak Nieuwe Stijl toe te passen?
Wist u dat wij er alle vertrouwen hebben dat we op die manier tot een breed gedragen integrale structuurvisie
komen?
Wist u dat uw vragen, suggesties, ideeën over de inrichting van het gebied van Marinevliegkamp Valkenburg altijd
welkom zijn, in én na de vakantie, binnen én buiten het ontwerpatelier Valkenburg?
Wist u dat er een ontwerpatelier As Leiden Katwijk heeft plaatsgevonden?
Wist u dat u meer informatie hierover kunt vinden op www.asleidenkatwijk.nl?
Wist u dat wij u een mooie zomer en een prettige vakantie toewensen?

