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nieuw Natuurplan Lage Heide:
ter inzage tot 4 oktober
Nog tot 4 oktober 2010 ligt ontwerp-uitwerkingsplan
‘Lage Heide natuur’ ter inzage. Dat plan beschrijft het
80 hectare grote natuurgebied tussen Luikerweg en
Dommelseweg/Bergstraat. Belangrijke elementen daarin
zijn een landgoed met vijf woningen en waterbergings
voorzieningen, waaronder een langgerekte oeverwal en
een klepstuw in de Dommel.

Ontwerp-uitwerkingsplan ‘Lage Heide natuur’ ligt
van 23 augustus tot 4 oktober op de bekende
plaatsen ter inzage. In die periode kunnen belang
hebbenden een zienswijze indienen bij het college
van burgemeester en wethouders. Na afweging van
alle reacties stelt het college het uitwerkingsplan
vast; daarna is nog beroep mogelijk bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorname leidraad voor dit plan is de aanwijzing van de
Dommel als Natura 2000-gebied. De oevers van deze
rivier maken deel uit van een ecologische hoofdstructuur.
Ten oosten van de Dommel staat herstel van het landschap
voorop. Bovendien ligt daar ook het zoekgebied voor
natuurcompensatie voor de Lage Heideweg.
Westelijk van de Dommel wordt een terrein van 18 hectare
ingericht als landgoed. Centraal hierin komen de vijf op
een terp gelegen landgoedwoningen; deze grenzen aan
het toekomstige woongebied Lage Heide.

Ontsluiting voor recreant
Wandel- en fietspaden gaan het hele gebied ‘Lage Heide
natuur’ voor de recreant ontsluiten. Een west-oost fietspad
verbindt, via een kleine brug over de Dommel, de nieuwe
woonwijk met de Kromstraat en de rotonde aan de
Luikerweg.

Honderdtal omwonenden klimt in de pen

Zorgen over verkeersoverlast
domineren reacties Lage Heide
De vele vragen die de circa 145 belangstellenden tijdens de inloopavond op 2 juni rond de
expositiepanelen op het gemeentelijk team afvuurden, maakten al duidelijk waar de schoen
vooral wrong: de vrees voor toenemende verkeersoverlast in de wijk.

Honderdtal omwonenden klimt in de pen

Zorgen over verkeersoverlast
domineren reacties lage heide
In de periode van tervisielegging van het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Lage Heide Wonen’
en de beide beeldkwaliteitsplannen ‘Woongebied’ en ‘Landgoed’ – tussen 17 mei en 14 juni –
ontving de gemeente Valkenswaard in totaal 107 zienswijzen. De meeste zijn afkomstig van
eigen inwoners, en vele gaan over verkeer.
De zorg voor toenemende drukte, zowel tijdens de
bouw als na het realiseren van de 330 in Lage
Heide geplande woningen, deed vele omwonenden
in de pen klimmen. Het feit dat de aanleg van de
Lage Heideweg in tijd is losgekoppeld van het
bestemmingsplan, maakt die zorg bepaald niet
kleiner; het is immers nog onzeker wanneer die
weg daadwerkelijk wordt aangelegd.

De gemeente houdt in dit verband vast aan het in
2009 door het SRE opgestelde woningbouwprogramma, dat de actuele behoefte van bewoners
van Zuidoost-Brabant als uitgangspunt heeft.
Bovendien baseert het gemeentebestuur zich op
een eigen woningmarktonderzoek, waarop het
woningprogramma voor Lage Heide (van starterswoning tot bouwkavel) is gebaseerd.

Verkeer door woonstraten

De Molensteen

Veel bewoners van de Irislaan, Narcislaan en
Crocuslaan waarschuwen voor meer sluipverkeer
door hun straat en voor een mogelijk tekort aan
parkeerplaatsen. De nabijgelegen St. Martinus
basisschool aan de Groenstraat geeft nu al de
nodige drukte.

Een aantal insprekers voorziet overlast door het in
de zuidoost-hoek van Lage Heide geplande woonwagenkampje; sommigen spreken zelfs over waardevermindering van hun woningen. Bovendien: er ligt
toch al zo’n kampje in Dommelen?
In 2007 heeft het gemeentebestuur echter al
besloten om de woonwagenlocatie Molensteen te
verplaatsen naar Lage Heide. De locatie is nu
ingepast in het stedenbouwkundig plan; door
voorlopig uit te gaan van acht standplaatsen, blijft
er meer ruimte over voor groen.

Antwoord van de gemeente: de ‘pijn’ van het
toenemende verkeer wordt verdeeld over in totaal
vijf ontsluitingen. “Uit onderzoek blijkt dat de
bestaande infrastructuur in Oud-Dommelen
toereikend is om ook te kunnen dienen als
ontsluiting van de nieuwe woonwijk. De extra
verkeersbewegingen zullen daarom niet leiden tot
verkeersproblemen in de diverse straten”, zo staat
in de gemeentelijke reactie.
De parkeerbalans die voor het hele plangebied is
gemaakt, staat garant voor voldoende parkeerplaatsen. En wat het bouwverkeer betreft: dat zal
zoveel mogelijk over Luikerweg en Venbergseweg
worden geleid, zeker zolang de Lage Heideweg er
nog niet ligt.

Uiteraard is het ondoenlijk om in dit bestek op alle
inspraakreacties in te gaan. Ze behelzen ook de
gewenste inrichting van de Venbergseweg, de
aanleg van sport- en speelveldjes, de grote natuurwaarde van het Dommeldal en de rotonde aan de
Luikerweg. Enkele inwoners geven ook blijk van
hun waardering; zij reppen over een ‘prachtig plan’
en ‘overzichtelijk expositiemateriaal’ alvorens hun
kanttekeningen te plaatsen.

Vervolg
Is die wijk wel nodig?
Vraagtekens zijn er ook over het feit dat Valkenswaard een wijk met 330 huizen bouwt, terwijl er op
dit moment een groter aantal - in alle prijsklassen –
leeg staat. Is zo’n nieuwe woonwijk wel nodig, terwijl
bestaande open plekken in de bebouwde kom nog
om invulling vragen, luidt een meermalen terugkerende vraag.

Een samenvatting van de ingediende zienswijzen
worden – met reactie van het college van B&W – als
bijlage meegezonden naar de briefschrijvers. Naar
verwachting wordt het ontwerp-bestemmingsplan
‘Lage Heide Wonen’ in het vierde kwartaal ter
inzage gelegd.

