Aanvullende feiten en argumenten
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Van W. Geboers en I. van den Anker, bewoners en beheerders
van de Venweide, Brugseheide 10.
Aangaande Brugseheide 8:
In de reactie van de gemeente op onze zienswijzen wordt gesteld dat de afstand
van reeds aanwezige bebouwing van Brugseheide 8 tot de perceelsgrens met
Brugseheide 10 zo'n 3 meter bedraagt, en daarom in het nieuwe
bestemmingsplan geen 5 meter maar 3 meter is aangehouden voor het te
bouwen bed -breakfastgebouw.
De afstand van reeds aanwezige gebouwen tot de perceelsgrens is echter geen 3
maar 7 meter, zie tekening en werkelijkheid.
Om deze reden + ter bescherming van onze privacy stellen wij voor de
voorgestelde afstand van 3 meter te corrigeren naar de gebruikelijke 5 meter als
minimale afstand.
Aangaande Brugseheide 12:
De reactie van de gemeente op onze zienswijze is nog onduidelijk: "hoe gaan we
hier mee om?"
misschien dat de volgende aanvulling meer duidelijkheid £eeft.
Al 15 jaar geleden heeft de gemeente geconstateerd dat de kapel van de
Stichting Vaders huis is Moeders toevlucht illegaal functioneert en niet thuis
hoort op deze plek.
Ook wij als buren en de gasten van Venweide hebben ervaren dat de
aanwezigheid van de kapel op deze plek storend werkt en dat hierover geen
vruchtbare communicatie met de stichting mogelijk is.
Middels dwangsommen heeft de gemeente afspraken kunnen opleggen aan de
Stichting zoals het niet meer gebruiken van de kerkklok, niet meer buiten bidden,
afbreken van illegale bouwwerken
waardoor de overlast voor ons als buren en
voor onze gasten op de Venweide minder is geworden.
Tegelijk zien we nu weer nieuwe activiteiten ontstaan op het terrein zoals het
slopen en repareren van auto's wat ook weer de nodige stank en geluidsoverlast
veroorzaakt.
Bovendien komt de Stichting afspraken met de gemeente weer niet na
Per 1 augustus 2009 zou de Stichting alle materialen van afgebroken illegale
bouwwerken verwijderd moeten hebben, maar die liggen er nog steeds.
Ook is onlangs weer een groot kruis toegevoegd aan alle kruizen die er al staan
zonder vergunning. Gasten van Venweide hebben het gevoel dat ze naast een
kerkhof verblijven.
Naar mijn idee dient de gemeente handhavend op te treden in het voorgaande
en opnieuw te overwegen of het toestaan van een samenkomstruimte wel de
juiste beslissing is.

