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Middels dit schrijven wil ik mijn zienswijze kenbaar maken m.b.t. ontwerp-bestemmingsplan
"Lage Heide wonen".
1.1

Aanleiding en doel:

De gemeente stelt dat: "de gemeente vanwege haar ligging in de stedelijke regio EindhovenHelmond een taakstelling op het gebied van woningbouw heeft waarin niet alleen voor de
eigen behoefte, maar ook voor de migratie gebouwd moet worden".
Volgens het SRE echter is de lijn voor provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose
bouwen voor migratie saldo nul. Volgens het SRE ligt hier alleen een taak als deze
gebaseerd is op een reële vraag ujt'de markt.
Een concrete onderbouwing van de gemeente voor die vermeende "reële vraag" heb ik
"echter nog niet kunnen vinden. Zowel paragraaf 3.4.6 Woningmarktonderzoek Valkenswaard
2009, als paragraaf 5.1.4 Volkshuisvesting en programma stedenbouwkundigplan, geven
mooie cijfers maar geen deugdelijke onderbouwing.
'Funda.NL toont eerder het tegendeel aan, er staan op 6 feb. 2011 alleen in Valkenswaard al
440 huizen te koop in alle prijsklassen, binnen een straal van 5 km zijn het er al meer dan
1700, en binnen een straal van 10 km meer dan 5300.
De gemeente stelt verder: "Naar verwachting neemt deze spanning verder toe als gevolg van
de demografische ontwikkelingen".
Deze demografische ontwikkelingen zijn ondanks mijn opmerkingen in eerdere zienswijze bij
het voorontwerp bestemmingsplan nog steeds niet met feiten onderbouwd.
Uit onderzoek van NIROV (Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting) blijkt eerder het tegenovergestelde, nl. dat er a.g.v. demografische krimp
voor de komende 15 jaar in Nederland 340.000 woningen te veel zijn gepland.
Helaas reageert de gemeente hierop met een "eigen" woningmarkt onderzoek, zonder •
daarbij inhoudelijk in te gaan op de feiten uit het NIROV onderzoek.
. * - > : . • - .- .
Een demografische ontwikkeling die wèl duidelijk is, is dat er de komende decennia ,geen
bevolkingsgroei te verwachten is, en dat er binnen de'bestaande populatie sprake zal zijn
van een sterke-vergrijzing. A|s er al naar woning typologie .gebouwd'moet worden,'dan dient>
deze dus vooral gericht te zijn op de in aantal toenemende .senioren. > >■• , .,. , 4 . ■<
Inbreidingslokaties zijn daar bij uitstek geschikt voor gezien centrale ligging en omdat vooral
juist deze vaak minder grote "nultreden woningen" daar makkelijker ingepast klippen worden.
Inbreidingslokaties zijn in ruime mate aanwezig; Luikerweg, Dommelseweg, Bakkerstraat 't
Sprengerke, Waalreseweg-Rede, etc
Bovendien zou daarmee de jarenlange leegstand en verloedering op deze lokaties, eindelijk
eens aangepakt worden. ■
Een ander segment in de woningmarkt waar krapte lijkt te zijn is het starter-segment.
Knelpunt is hier echter niet het woning type, maar de prijs, en dus een economisch probleem
De woningprijzen zijn de laatste decennia fors opgestuwd door de alsmaar stijgende
grondprijzen. Dit fenomeen corrigeer je niet door nog meer dure grond uitte geven.
Als je aan de senioren-kant voldoende doorstroom stimuleert door het beschikbaar maken
van geschikte woningen (inbreidingslokaties dus), dan komen er aan starters-kant voldoende
mogelijkheden vrij.
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Daarnaast dient opgemerkt te worden, dat dit ontwerp bestemmingsplan strijdig is met het .
"Reconstructieplan Boven-Dommel van de provincie Noord Brabant". Volgens dit plan is het
gebied ten westen van de Venbergseweg "beschermingszone natte natuurparel", waar niet
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gebouwd mag worden, tenzij er elders geen mogenlijkheden zijn om in een behoefte te
voorzien. Als die behoefte er al mocht zijn, dan zijn er elders wèl mogenlijkheden, nl. het
Dommelkwartier en de vele inbreidingslokaties, waarvan hierboven enkele genoemd.
Logischerwijs zouden die dus eerder ingevuld moeten worden.
Resumé: behoefte en noodzaak zijn nog steeds op geen enkele manier echt aangetoond,
zelfs niet nadat het SRE en de provincie n.a.v. het voorontwerp bestemmingsplan vragen om
een betere onderbouwing.
Het plan is bovendien strijdig met bestaande provinciale plannen.
5.1.5-5.1.6 Verkeer:
Over de te verwachten verkeersoverlast is al veel geschreven.
De gemeente probeert de onrust te sussen met een aanvullend verkeersonderzoek.
Het eerste wat me daarin opvalt is dat er vooral gefocussed wordt op de capaciteit van het
wegennet in technische zin als "acceptabele wachttijden" voor de kruispunten, maar er is
nauwelijks aandacht voor beleving van de bewoners m.b.t. geluid, stank, onrust, veiligheid,
etc. Je vraagt je af voor wie de gemeente zich inzet, voor het doorgaande verkeer of voor de
eigen bewoners.
Eigenlijk wel een beetje vreemd, datje per etmaal ~3500 voertuigen (zijnde het doorgaand
verkeer van N69 <> N397) door een woonwijk met 30km/u wegen laat sukkelen, terwijl uit
onderzoek (DHV) blijkt dat dat verkeer geen enkele relatie heeft met die woonwijk. Vreemd
vooral, omdat het gebied nog ingericht moet worden, en het nu dus nog anders kan. Beter
ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.
De Lage Heideweg komt te laat of niet, dus daar kunnen we niet op rekenen. Het zou dan
beter zijn om het doorgaande verkeer op een andere manier buiten de wijk om te leiden.
Of toch maar te wachten op de Lage Heideweg, iets wat een groot aantal partijen in de raad
tot voor kort ook als voorwaarde stelden bij dit plan.
Overigens verbaast het me dat snelheidsbeperkende maatregelen worden aangehaald om
het aantal passerende voertuigen te beperken. Zo lang er geen alternatieve route is zal het
aantal verkeersbewegingen op een zeker traject natuurlijk niet afnemen.
Snelheidsbeperkende maatregelen hebben naast een positief effect op veiligheid natuurlijk
ook vervelende effecten als afremmende en optrekkende voertuigen, met extra herrie, onrust,
fijnstof en stank tot gevolg, niet geschikt dus voor een te drukke weg met doorgaand verkeer
wat niets in de wijk te zoeken heeft.
Maatregelen als 30km zone's, vrachtwagen verboden, e.d. werken alleen als er ook
daadwerkelijk gehandhaafd wordt, maar daar zitten de huidige bewoners al jaren op te
wachten. Als de gemeente niet van zins is te handhaven, heeft 't ook geen nut om deze
maatregelen als oplossing voor verkeersoverlast in het plan mee te laten wegen.
Ik lees in Kempener Koerier dd 2 feb 2011 dat Valkenswaard Lokaal begrip heeft voor, en de
bezwaren terecht vindt, zoals die door de huidige bewoners t.a.v. de te verwachten
onevenredige verkeerstoename geuit worden.
Ik ben zeer benieuwd wat Valkenswaard Lokaal voor die huidige bewoners gaat doen.
De uitkomsten uit het DHV verkeersonderzoek gelden natuurlijk alleen als alle benodigde
aanpassingen ook daadwerkelijk en tijdig gerealiseerd worden.
Kan er ergens in het bestemmingsplan opgenomen worden (voor zover nog niet gebeurd)
dat alle voor de ontsluiting en verkeersdoorstroming van belang zijnde onderdelen van de
infrastructuur eerst wordt aangelegd, voordat met de rest van de bouwaktiviteiten begonnen
wordt? Ik doel hier specifiek op ontsluitingskruispunten 1 tot en met 8, zoals aangegeven in
het DHV rapport, afbeelding 2 op blz 4, waarbij vooral nr 7 een wel heel belangrijke bijdrage
zal moeten leveren in het ontlasten van de verkeersdruk in de wijk.
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Beeldkwaliteit en Bijlage 18 Beeldkwaliteitplan:

T.a.v. Pastoor Bolsiusstraat / "historisch lint" wordt gesteld dat het cultuur historische en
landschappelijke karakter behouden dienen te blijven.
In relatie hiermee heb ik de volgende opmerkingen:
• Voorgestelde nokhoogtes tot 10 meter zijn een grove inbreuk op de bestaande
sfeerbeeld in de straat, zijn op geen enkele manier in overeenstemming met de typologie
van de oorspronkelijke bebouwing (tot max 7 meter) en bederven het wijdse karakter van
de straat.
• Hetzelfde geldt voor de te korte afstanden tussen de nieuwe bouwblokken onderling
(bouw-dichtheid).
• Een minimale dakoverstek van 40 cm is eerder strijdig met, dan in overeenstemming met
bestaande bebouwing en historische bouwwijze.
• Alle bestaande oude bomen aan de Pastoor Bolsiusstraat en omgeving dienen behouden
te blijven. Ik zou dit graag vastgelegd hebben in het plan.

6 Uitvoeringsaspecten / Realisatie:
Het verschijnsel dat projectontwikkelaars pas kunnen of willen beginnen met de bouw als
een minimum percentage van het project ook daadwerkelijk verkocht is, heeft de laatste
jaren nogal wat lege bouwplekken opgeleverd.
Hoe gaat de gemeente voorkomen dat a.g.v. een haperende economie of anderszins een
gebrek aan belangstelling, we tot in de lengte der jaren in een half afgebouwd
uitbreidingsplan moeten leven, met bijbehorende rommel, uitgestelde bouwaktiviteiten en
ander ongerief tot gevolg?

Algemeen:
Ik heb ooit bewust gekozen en betaald voor een mooie plek in het buitengebied, met
bijbehorende vrijheid en uitzicht. Het ingekneld raken tussen een muur van patiowoningen
enerzijds, en een hoge bouwdichtheid aan de andere kant, is een ingrijpende aantasting van
mijn woon- en leefgenot. Bovendien heeft het een forse waardevermindering van mijn
onroerende zaak tot gevolg.
Een planschade claim wordt overwogen.

Hoogachtend,

S.P.J. van Delft
Pastoor Bolsiusstraat 12A
5551 AA Valkenswaard
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