Plan van 17 mei tot 14 juni vier weken ter inzage

bestemmingsplan

dorps wonen in de natuur
Plangebied Lage Heide wonen, met rechts het landgoedcomplex met vijf woningen op een terp
Na de goedkeuring op 4 mei door het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard liggen vanaf maandag
17 mei vier weken lang drie plannen ter inzage die van belang zijn voor de voortgang van Lage Heide, het natuur- en
woongebied in de zuidwest-flank van Valkenswaard.
Het gaat om:
- voorontwerp-bestemmingsplan ‘Lage Heide wonen’
- ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Lage Heide woongebied’
- ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Lage Heide landgoed’.
De tijd voor inspraak op deze plannen
is dus aangebroken. Na 14 juni – als de
inspraaktermijn is verstreken – wordt
de procedure vervolgd met het besluitvormingtraject. De gemeenteraad zal
de ingediende zienswijzen laten meewegen in zijn besluitvorming. De raad
wil eind van dit jaar tot een besluit
komen.
Wat wil de gemeente in Lage Heide
realiseren?
• een dorps en landelijk woonmilieu
ten zuiden van de kern Dommelen;
• een landgoed met bijzondere, hoogwaardige woningen;
• een grootschalig natuurgebied rond
de rivier de Dommel met een waterbergingsfunctie.

Dommelen. In dit plan zijn ongeveer
330 woningen, een standplaats voor
woonwagens en een corsobouwplaats
gepland. Daarnaast is voor dit gebied
een ontwerp-beeldkwaliteitplan opgesteld, dat nu ook ter visie ligt.
Voor het landgoedgedeelte is een ontwerp-beeldkwaliteitplan
opgesteld,
dat nu eveneens ter visie ligt. Voor
het natuurdeel inclusief het landgoed
wordt nog een apart uitwerkingsplan
opgesteld.

Stedenbouwkundig Bureau 5 uit
Maastricht, dat de beeldkwaliteitplannen voor het hele gebied Lage Heide
heeft ontwikkeld, had als opdracht
‘het vormgeven van een groene wijk
met een dorps karakter’. Het gebied
tussen twee beekdalen (Dommeldal
en Keersopdal) geldt als landschappelijk zeer aantrekkelijk door een grote
verscheidenheid aan landschapstypen.
Het behoud van waardevolle en historische elementen in het landschap en
versterking van de aanwezige natuurwaarden staan dan ook voorop.

330 nieuwe huizen
Het voorontwerp-bestemmingsplan
‘Lage Heide wonen ’ gaat alleen over
de nieuwe woonwijk ten zuiden van

Het woord is nu aan de burger!

Pas na deze inspraakronde zal de gemeenteraad zich over
het plan buigen en in twee ronden naar besluitvorming toewerken. Naar verwachting ligt er eind 2010 een besluit.

In de eerste plaats liggen vanaf 17 mei in het gemeentehuis,
in de infohoek op de begane grond, boekjes ter inzage
met een uitvoerige beschrijving van de plannen voor Lage
Heide. Ze zijn voorzien van verhelderende kaartjes en
plattegronden. Medewerkers van het project Lage Heide
geven op verzoek (tel. 208 3612) toelichting.
Dezelfde boekjes kunt u ook raadplegen in de bibliotheek
aan De Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft,
Dorpsstraat 55.
In de tweede plaats bent u van harte welkom op een
openbare informatie/inloopbijeenkomst op woensdag
2 juni tussen 16.00 en 21.00 uur in Partycentrum Bommel,
Bergstraat 33 in Dommelen. Hier komen wij volgende
week op terug op de gemeentelijke pagina.
En in de derde plaats worden vanaf 25 mei de plannen
gepresenteerd op tentoonstellingspanelen in de hal van
het gemeentehuis.
Tenslotte vindt u vanaf 17 mei alle informatie op de
website www.valkenswaard.nl.

Informatieavond op 2 juni
Hoe komt u aan informatie om een afgewogen oordeel te
geven over de plannen?

En houd deze rubriek in de gaten. De gemeente zal u via
‘Valkenswaard om te weten’ van week tot week op de
hoogte houden.

Aan de vorming van Lage Heide – het vroegere
Valkenswaard-Zuid – is een lang traject vooraf gegaan.
Eerdere plannen zijn, na diverse bezwaarschriften in de
periode 2008 – 2009 en naar wens van de Raad van State
aangepast. Vooral de natuurwaarden in het gebied zijn
hierdoor versterkt.
De inwoners van Valkenswaard zijn nu opnieuw aan zet:
in de periode 17 mei – 14 juni 2010 liggen drie plannen
ter visie: het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Lage Heide
wonen’, het ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Lage Heide
woongebied’ en het ontwerp-beeldkwaliteitplan ‘Lage
Heide landgoed’.
In deze periode kan iedere inwoner zijn zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Landgoederenzone open voor wandelaars

Dommeldal: afwisseling van bos, grasland, moeras en poelen
Het Dommeldal is een prachtig gebied waar je de aanwezige natuurwaarden alleen maar hoeft te versterken. Dat is ook
de opzet van het plan ‘Lage Heide natuur’; dat omvat het 80 hectare grote open landschap met weilanden en akkers, waar
de Dommel van zuid (Luikerweg) naar noord (Bergstraat) doorheen slingert.

Dorpse uitstraling door klinkerstraten
zonder verhoogde trottoirs

Bestaand groen zoveel mogelijk ingepast
In de toekomstige woonwijk Lage Heide liggen enkele
historische ‘dorpslinten’ met oude huizen en markante
boerderijen: Pastoor Bolsiusstraat, Venbergseweg en
– aan de westrand – Mgr. Smetsstraat. Het zijn stuk voor
stuk fraaie bomenlanen met een heel eigen sfeer. De
gemeente streeft ernaar om die sfeer te behouden.

ruimte. De meeste straten zijn verkeersluw, de hele wijk
wordt 30 km-zone. Bestrating en wegprofielen worden
daar op afgestemd: roodbruine klinkers domineren het
straatbeeld, waarin verhoogde trottoirs veelal ontbreken.
Verlichtingsarmaturen, zitbankjes en speeltoestellen zullen
voornamelijk uit hout met FSC-keurmerk bestaan.

Bestaand groen (bomen, struiken, grasbermen) blijft
daarom zoveel mogelijk in stand. Deze straten dienen als
inspiratiebron om ook de rest van de wijk op die manier
in te richten. Zo zal de nieuwe ontsluitingsweg die de
Venbergseweg met de Crocuslaan verbindt als bomenlaan
worden ingericht. Ook aan de zuidzijde van de Irislaan en
aan de oostzijde van de wijk komen nieuwe rijen bomen.
De centraal in de wijk gelegen brink krijgt naast enkele
boomgroepen veel speelgras en bankjes.

Hagen op de tuingrens
Ook in de woningbouw staat het gebruik van natuurlijke
materialen voorop, zoals keramische pannen, natuursteen,
hout en leem. Aan kappen, dakhelling en goothoogte
worden in het beeldkwaliteitplan nauwkeurige eisen
gesteld. Opvallend is ook het voorschrift in een aantal
buurten om natuurlijke erfafscheidingen (hagen) te
plaatsen.

Lage Heide krijgt zodoende een groenstructuur die aansluit
bij het dorpse en landschappelijke karakter van de wijk.
Hetzelfde geldt voor de inrichting van de openbare

Al deze regels zijn bedoeld als bijdrage aan de dorpse
uitstraling die Lage Heide gaat krijgen. De wijk vormt zo
een vloeiende overgang naar de omringende landbouwen bosgebieden en - direct aan de oostzijde - het landgoed
in het Dommeldal.

Waardevolle landschapselementen zijn
hier alom aanwezig: kleine bospercelen, zandwegen, boom- en singelbeplanting en boerderijen. Diverse
vogelsoorten, vleermuizen en zoogdieren vinden op de weide- en akkergronden, in de bosjes en rond het
water hun foerageer- en jachtgebied.
De Dommel met zijn oevers geldt niet
voor niets als Natura 2000-gebied.
Landgoed als uitloopgebied
In het ontwerp-beeldkwaliteitplan
‘Lage Heide landgoed’ dat vanaf
17 mei ter inzage ligt, gaat het echter
maar om een deel van dit natuurgebied,
en wel de 15 hectare grote landgoederenzone in het westen, grenzend aan
het nieuwe woongebied Lage Heide.
De helft hiervan wordt ingericht als
natuurterrein. Dat betekent dat agrarische grond wordt getransformeerd
in kruidenrijk grasland, en dat extra
bomen en houtwallen worden aangeplant. Struweelvogels, kleine zoogdie-

ren en watergebonden flora en fauna
krijgen hier een kans.
Het is de bedoeling om een aantrekkelijk en toegankelijk landschap te
creëren, dat open staat als uitloopgebied voor de inwoners van Dommelen-Zuid en Lage Heide. Het openbare
karakter wordt benadrukt door de
fietsroute en de wandelpaden die het
terrein doorkruisen. Voor deze recreanten wordt straks een kleine brug
over de Dommel gebouwd. De route
voert verder via de Kromstraat naar de
Valkenswaardse markt.
Een bijzonder onderdeel van het
inrichtingsplan is het waterbergingsgebied, omgeven door een aarden wal,
die aan de noordelijke en westelijke
kant van de landgoederenzone wordt
aangelegd. Die wal moet Dommelen
beschermen tegen wateroverlast, want
bij hevige regenval mag de Dommel
hier buiten zijn oevers treden.

Wonen op een terp
En dan is er nog het landgoedcomplex
zelf, dat in het uiterste westen van het
Dommeldal de overgang vormt naar
de nieuwe woonwijk. Op een nog
aan te leggen terp is ruimte voor vijf
landgoedwoningen op percelen vanaf
1250 m2. Die krijgen een gemeenschappelijke toegangsweg in westelijke
richting. De terp wordt met vloeiende
vormen ingepast in het landschap.
De landgoedwoningen komen midden
in het waterbergingsbebied te liggen.
Om ze te vrijwaren van wateroverlast,
wordt de terp zo’n 60 tot 80 centimeter hoog.
Het beeldkwaliteitplan laat zien dat
deze terpwoningen het beeld moeten
oproepen van een groepje Brabantse
boerderijen, maar dan in eigentijdse architectuur! Duurzaamheid en
gebruik van natuurlijke materialen
staan nadrukkelijk voorop.

De meanderende Dommel in het
zuiden van Valkenswaard

Lage Heide

hoog woongenot

