Bespreken van het bestemmingsplan ‘Dommelen 2009’.

Dhr. De Wit van de Westerhovenseweg 15 spreekt in. Hij geeft aan dat hij graag de mogelijkheid wil
om 2 woningen te realiseren, met een goothoogte van 6 meter, verder van de rooilijn.
Dhr. Van Dijk van de Loonderweg 5 spreekt in. Hij geeft aan dat hij zijn bouwblok liever breder heeft
dan lang, omdat hij aan die zijde zou willen aanbouwen.
Dhr. Van der Heyden van de Westerhovenseweg 2 spreekt in. Hij geeft nog een toelichting op zijn
zienswijzen waarom hij van mening is dat het bestemmingsplan onjuist is.
Aan alle insprekers worden een aantal vragen gesteld ter verduidelijking van hun betoog.
Dhr. Van Erp van de PvdA vraagt hoeveel procedures er lopen bij de Raad van State. Hij vraagt of het
snippergroen is meegenomen in het bestemmingsplan en waarom de Stokerwei wel is opgenomen en
andere bouwontwikkelingen niet. Dhr. Luijendijk van de VVD vraagt of er daadwerkelijk iets wordt
gewijzigd. Dhr. Geldens van H&G geeft aan dat hij een aantal amendementen zal voorbereiden.
Tevens vraagt hij hoe we omgaan met de Vlinderwei nr. 1.
Dhr. Buiter geeft aan dat hij nog zal terugkoppelen hoeveel procedures er lopen bij de Raad van State.
De snippergroen problemen zijn bekend en zijn daar waar mogelijk meegenomen. Het project
snippergroen is overigens beëindigd. De andere bouwinitiatieven zitten er niet in, omdat die nog niet
zo ver in ontwikkeling zijn. De locatie van der Heijden is ingewikkeld en daar zullen ze nogmaals naar
kijken. Wij gaan na of de grens eventueel nog aangepast zou kunnen worden. Als er amendementen
worden ingediend, dan zullen wij die controleren op juridische haalbaarheid. Deze moeten uiterlijk
volgende week woensdag binnen zijn. De Vlinderwei 1 is een lang lopend dossier, met een
ontheffingsmogelijkheid zijn er nu toch mogelijkheden.
Dhr. Geldens vraagt hoe de gemeente omgaat met plannen van mensen die niet gereageerd hebben op
het bestemmingsplan. Dhr. Buiter geeft aan dat er een ontheffingsmogelijkheid in het
bestemmingsplan is opgenomen. Hierdoor zijn er nog mogelijkheden met een beperkte procedure en
beperkte leges.

