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zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Braken-Bunders

Geachte mevrouw, meneer,
Bij deze maakt ondergetekende namens cliënt, zijnde de eigenaar/hypotheekhouder van de in deze
brief vermelde panden, zijn zienswijze kenbaar betreffende het ontwerp-bestemmingsplan BrakenBunders.
Cliënt is eigenaar van de locatie Brakenstraat 6 t/m 8a, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard
sectie B nummers 4100, 3665 en 3664. In het vigerende bestemmingsplan heeft deze locatie de
bestemming "wonen/detailhandel" en "tuin". In het voorliggende ontwerp-bestemmingsplan is de
bestemming "detailhandel" toegekend.
Cliënt is het daarmee niet eens. Op de locatie in kwestie zal herbouw moeten plaatsvinden
gezien de panden die er stonden alle afgebrand zijn. Met de huidige bestemming kan herbouw
aan
uitsluitend woningen plaatsvinden of herbouw van een combinatie van wonen en detailhandel.
van
In het ontwerpplan is echter de mogelijldieid om uitsluitend wonen te realiseren uitgesloten:
detailhandel is verplicht. In de huidige onroerendgoedmarkt is er echter vrijwel geen vraag meer
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naar locaties waar detailhandel mogelijk is: er is een groot overschot aan detailhandelsruimte. De
kans om de kavels als zodanig te verkopen is derhalve minimaal. Die kans is aanmerkelijk groter als
(ook) de mogelijlcheid bestaat -zoals in het huidige plan- om uitsluitend woningen te realiseren.
Voor cliënt is dit van groot belang, aangezien verkoop op korte termijn noodzakelijk is. Dit
onroerend goed valt namelijk in de boedel van het faillissement van B&D Bouw en Ontwikkeling,
in het kader waarvan de curator tot uitwinning dient over te gaan.
De wijziging in bestemming is voorts opmerkelijk in het licht van de aanwijzing van de panden
Brakenstraat 10 en 12 (eveneens deel uitmakende van voormelde boedel) als gemeentelijk
monument. Het komt cliënt voor dat deze monumenten beter tot hun recht komen in een woon- c.q.
woon/detailhandel omgeving dan in een omgeving met uitsluitende detailhandel.
/wij\ertroijwen erop dat u de bestemming op de door ons aangegeven wijze zult wijzigen.

A
Met vriendelijke gr<j>et,

Ir. A.CM- Schimnfel
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