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Vandaag 6 april 2011 is woningbelang begonnen met de voorbereidingen van de bouw van een
appartementengebouw met 36 wooneenheden. Dit is in strijd met de wet die u dient te handhaven.
Deze bouw vindt plaats op een bouwperceel waarop zich reeds één hoofdgebouw bevindt, nl
Jozefhage. Door hier nu nog een appartementengebouw te bouwen zullen zich twee hoofdgebouwen
bevinden op één bouwperceel. Dit is in strijd met de wet, artikel 1 aanhef en onder 9 waarin staat
dat onder een bouwperceel wordt verstaan een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het
plan één zelfstandige, bij elkaar horende bebouwing is toegestaan.
Wij zullen het pas geactualiseerde kaartje met daarop het bovengenoemde bouwperceel bij deze
brief voegen, zodat u zelf kunt zien dat er sprake is van één bouwperceel.
De rechter heeft ons in het laatste proces aangaande deze zaak ongelijk gegeven wat betreft de
overschrijding van het oppervlakpercentage. De rechter heeft goedgekeurd dat u het
bovengenoemde bouwperceel in twee bouwpercelen hebt verdeeld. Hier heeft de rechter fout
beslist. De verdeling van het bouwperceel is een bestemmingsplanwijziging. U als college kunt zo'n
verdeling voorstellen maar het is de gemeenteraad die hierover beslist. DIT IS NIET GEBEURD.
Wordt er toch gebouwd dan is dat in strijd met het bestemmingsplan.
Om bovengenoemde reden verwachten wij van u dat u handhavend optreedt als woningbelang gaat
bouwen. Bovendien staat voor ons nog Hoger Beroep open en zoals u misschien al weet gaan wij hier
gebruik van maken. De mogelijkheid om in Hoger Beroep te gaan is mogelijk binnen zes weken na de
datum van verzending van de uitspraak. Dat is op 25 april. Het zou niet meer dan fatsoenlijk zijn dat
woningbelang deze tijd respecteert.
Aangaande het bestemmingsplan zouden wij u het volgende nog willen voorleggen. In het
voorontwerp van bestemmingsplan"Valkenswaard Noord" is door de raad goedgekeurd dat op de
percelen E3446 en E3685 (waarop de bebouwing is aangevraagd) 50% bebouwing is toegestaan en
gebouwd mag worden drie lagen hoog.
Wij zijn aanwezig geweest bij de uitleg van het voorontwerp in speeltuin Geenhoven waar het een en
ander werd uitgelegd door dhr. Buiter en mevr. van Dinter.
Later bij de vaststelling van het bestemmingsplan is het bebouwingspercentage en de hoogte van de
bovengenoemde percelen veranderd in 60% bebouwing en vijf lagen hoog. Op deze verandering
hebben wij niet kunnen reageren omdat reactie alleen mogelijk is als men gereageerd heeft op het
voorontwerp. Wij hebben niet op het voorontwerp gereageerd omdat wij het eens waren met 50%
bebouwing en drie lagen hoog. U, als college had deze verandering moeten aankondigen maar dat
heeft u niet gedaan. Hier bent u ernstig de fout ingegaan.
Zoals wij al eerder aan u hebben vermeld is alle ellende ontstaan door uw prestatieafspraken met
woningbelang en het zeer slecht functioneren van de bouwcoördinator dhr. Visser die, zoals hij zelf
zegt het zeer jammer vond dat de architect geen principeaanvraag had ingediend zodat in een eerder
stadium de "bestemmingstechnisch problemen" gezien waren.
Door deze zeer ernstige fouten van uw ambtenaren (niet dhr. B.van Asten. Hij heeft de problemen
wel gezien en aangegeven aan mevrouw Tindemans, die ze naast zich neer heeft gelegd) en ook uw
fouten en uw belangenverstrengeling vanwege de prestatieafspraken met woningbelang, zit onze
omgeving voor de komende vijftig jaar opgescheept met een mastodont van een gebouw van vijf
lagen hoog. In dit verband willen wij nog wijzen op het volgende citaat uit uw nieuwe structuurvisie:
"De gewone"woongebieden" zijn niet gebaat bij veel hoogbouw, omdat dit de leefbaarheid van de
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buurten niet bevordert. De anonimiteit, fysieke inbreuk op de leefomgeving en de parkeer- en
verkeersoverlast die door hoogbouw kunnen worden veroorzaakt moeten zoveel mogelijk worden
voorkomen. Kansen voor de ontwikkelingen worden wel aangegrepen, maar dan bij voorkeur met
gebouwen niet hoger dan 3 lagen, omdat dit minder impact heeft en de afstand tussen woning en
woonomgeving acceptabel houdt. Gestreefd wordt bij inbreiding in woonwijken naar 'dorps'
bouwen. Dit kan invulling krijgen door kleinschalig, diversiteit in bebouwing en geleidelijke
overgangen"
Al bovengenoemde goede voornemens zijn in onze omgeving met voeten getreden. Daarom
verwachten wij van u dat u handhavend optreedt nu ook gebouwd gaat worden in strijd met het
bestemmingsplan.
Ook zouden wij het zeer waarderen dat wij eens antwoord krijgen op onze brieven aan u. Het lijkt
wel of wij tegen een muur praten. U bent toch ons college en u dient toch op te komen voor uw
burgers'.
Wij verblijven met hoogachting
Omwonenden Haagstraat/Willibrorduslaan
Per adres: A.H.L. van Hirtum- Gielen
St. Antoniusstraat46
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