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Inspanningen voor een muziekkiosk op de Markt gaan door
Recent heeft u wellicht in de media of op social media gelezen dat de Muziekkiosk op de Markt niet
meer aan de orde zou zijn.
Wat is er gebeurd?
Op 17 maart 2020 heeft het College om het ontwerp van de muziekkiosk op te nemen in het
definitief centrum ontwerp, onder voorwaarde dat het definitief centrum ontwerp aan de raad wordt
voorgelegd.
Het centrum ontwerp werd, als onderdeel van het masterplan centrum, besproken in de
raadsvergadering van donderdag 2 juli jl.
Door de in een laat stadium ingebrachte bezwaren tegen plaatsing van de kiosk op de markt en de
daaruit volgende uitgebreide discussies in de raadscommissie vergde het onderwerp kiosk
onevenredig veel tijd en aandacht waardoor een intensief overleg en discussie over het grote belang
van een veelomvattende en ingrijpende renovatie van het centrum in de verdrukking dreigde te
komen. Deze omstandigheden noopten de fracties van de PvdA en de CDA tot een amendement (zie
bijlage) om de realisatie van de muziekkiosk op de markt op te houden.
Onze stichting kreeg het verzoek om vanuit onze doelstelling (meer) verbinding te zoeken met
inwoners en stakeholders (kermis, weekmarkt en bloemencorso)
Daarna kunnen wij opnieuw een (eventueel aangepast) voorstel indienen bij het college voor
agendering in de gemeenteraad.
U begrijpt dat wij door deze beslissing teleurgesteld zijn; echter, na constructief intern overleg,
hebben wij besloten om door te pakken.
Wij zijn oprecht van mening dat een meerderheid van de Valkenswaardenaren voorstander is van
een podium en ontmoetingsplek. Ook de bezwaarmakers zijn overwegend niet tegen de kiosk, echter
willen deze niet op de markt, onder anderen omdat die in de weg zou staan.
Wij gaan de komende tijd benutten om aanvullende activiteiten en plannen te ontplooien, in lijn met
het verzoek uit het amendement.
Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Reageren? Stuur uw reactie naar muziekkiosk@gmail.com
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