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Aan: de raadsleden van de gemeente Vakenswaard
Betreft: hoek Haagstraat/Willibrorduslaan
Geachte raadsleden,
Vandaag 14 maart 2011 hebben wij de uitspraak ontvangen betreffende hoek
Haagstraat/Willibrorduslaan. Helaas hebben wij deze zaak verloren. De motivatie van de rechter is
niet juist. Het lijkt arrogant dat wij als omwonenden dit zeggen. Maar door zeer lang en zeer intensief
met deze zaak bezig te zijn geweest, durven wij met onze opgedane kennis het bovenstaande te
beweren. Bovendien vergeet niet, dat drie eerdere rechters ons gelijk hebben gegeven aangaande de
oppervlakteoverschrijding tot aan hoger beroep toe. Er is" feitelijk" niets veranderd en daarom zullen
wij ook in hoger beroep gaan tegen deze uitspraak.
Er is echter een kant aan deze zaak waarover wij u willen berichten.
Ingevolge artikel 1 aanhef en onder 9 wordt onder "bouwperceefverstaan een aaneengesloten stuk
grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige bij elkaar behorende bebouwing in toegelaten.(dit
staat ook in de uitspraak onder overweging 20).
De bouwvergunning is aangevraagd op de kadastrale percelen E 3446 en 3685, het voormalige
"horizon en OCB terrein".
Het voorziene gebouw was te groot voor deze twee percelen.
Om die reden heeft men in het nieuw geactualiseerde bestemmingsplan"Valkenswaard Noord"een
nieuw bouwperceel gecreëerd bestaande uit de kadastrale percelen E 3446, 3685 en 3686
(Jozefplein) om de overcapaciteit van E 3686 te gebruiken voor het nieuwe gebouw.
De rechters in Den Bosch en in Den Haag (Hoger beroep) hebben dit niet goedgekeurd omdat op één
bouwperceel maar één hoofdgebouw mag worden opgericht en op 3686 is reeds aanwezig
"Jozefhage". Om die reden heeft het college een nieuwe beslissing moeten nemen.
In de nieuwe beslissing heeft het college bovengenoemd perceel (3446, 3685 en 3686) in twee
bouwpercelen verdeeld. Eén voor Jozefhage en één voor het nieuwe gebouw.
Nu kom ik op het punt waarvoor ik uw aandacht wil vragen. Doordat het college deze tweedeling van
het bouwperceel heeft toegestaan en de rechter in Den Bosch dit heeft goedgekeurd is het volgens
de wet noodzakelijk om het bestemmingsplan te wijzigen. Immers er zijn nu twee bouwpercelen
terwijl in het nieuw geactualiseerde bestemmingsplan één bouwperceel is aangegeven.
Het enige orgaan dat bevoegd is om toestemming te geven voor een bestemmingsplanwijziging is de
gemeenteraad. Raadsleden, is aan u een verzoek tot wijziging gedaan? Nee dus. De rechter, het
college en woningbelang (het kadaster zet wel een streepje, volgens de advocaat van woningbelang)
hebben de verandering in het bestemmingsplan wel goedgekeurd. Zij zijn echter geen van allen
bevoegd om dit te doen. Zij zijn op de stoel van de gemeenteraad gaan zitten en u,
gemeenteraadsleden weet van niets omdat u afwacht, omdat de zaak onder de rechter is. Door deze
handelswijze van het college zal een schijn van willekeur ontstaan en dat heeft precedentwerking tot
gevolg. Dat is toch niet wat u wilt!
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Aangezien het niet ondenkbeeldig is dat woningbelang gaat bouwen , ondanks dat wij in hoger
beroep gaan, zou ik u willen verzoeken om de vinger aan de pols te houden en er voor te zorgen dat
op korte termijn wordt gehandeld, zodat de plannen niet onomkeerbaar worden en
projectontwikkelaars zich niet de handen zullen wrijven, want als woningbelang dit voor elkaar
krijgt waarom zij dan niet.
Wij zouden graag met u in gesprek willen komen om een en ander, met feiten en niet met
veronderstellingen, te willen toelichten. Wij zijn op vakantie van 19 maart tot en met 2 april maar
daarna zijn wij graag bereid om met u van gedachten te wisselen,
Met hoogachting en groet verblijven wij
H. en A van Hirtum, mede namens W. Spierings, P. Driessen en T. Brouwers.

