
 

 

 

 

MOTIE 

 
Onderwerp Natuurtheater nabij recreatiepark het Witven 

Datum 2 juli 2019 

Ingediend door D66, Lokaal Liberaal 

Naar aanleiding van Advies nota Ontwikkelperspectief Gebiedsimpuls Grenscorridor 

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2019,  

kennis genomen hebbend van: 

 Ontwikkelperspectief Gebiedsimpuls Grenscorridor 

 Uitvoeringsprogramma Gebiedsimpuls Grenscorridor 

 Ontwikkelperspectief Gebiedsimpuls Grenscorridor Natuurlijk ondernemend 

 

 

overwegende dat: 

 in de jaren vijftig de Veldhovenaar de heer Smets aan de gemeente Veldhoven 

een natuurtheater De Wetering nabij het Witven geschonken heeft; 

 nadat het in verval geraakt is, er een burgerinitiatief is ontstaan in 2005-2006 

waarbij vele partijen bij elkaar gebracht zijn voor de herontwikkeling van dit 

natuurtheater en in 2014 de Rotary eenzelfde plan heeft ingediend 

 in 2006 het natuurtheater De Wetering door vrijwilligers helemaal vrijgemaakt 

is van begroeiing 

 het nu opnieuw overwoekerde natuurtheater niet via natuur maar via 

bestaande paden weer bereikt zou kunnen worden 

 dit natuurtheater alleen in de zomermaanden voor gebruik geschikt is en 

daarna als overstroomgebied gebruikt kan worden 

 het natuur theater past in de doelstelling van het ontwikkelplan gebiedsimpuls 

grenscorridor 

 

 

verzoekt het college: 

Om de mogelijkheden te onderzoeken:  

- voor het levensvatbaar maken van het natuur theater De Wetering met partijen die 

zich in 2006 en 2014 bereid hebben getoond om mee te werken aan het natuur 

theater,  

- en/ of voor het eventueel weer vrijmaken van het natuur theater de Wetering als 

een bijzonder markeerpunt in het landschap ten behoeve van de kunstroute, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Stemming AANGENOMEN: 26 stemmen – 24 stemmen voor, 2 stemmen tegen 

Voor 24 stemmen (GBV, VVD, SENIOREN VELDHOVEN, VSA, CDA, D66, PvdA, 

Lokaal Liberaal) 

Tegen 2 stemmen (BPV) 
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