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BETREFT: ZIENSWIJZE ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN "BRAKEN-BUNDERS"
Geachte raad,
De heer en mevrouw J. van de Laar, wonende aan de Valkenierstraat 112 in Valkenswaard,
wendden zich tot mij en verzochten mij hun belangen in de navolgende kwestie te behartigen.
Mijn cliënten hebben kennis genomen van de brief die uw college hen op 16 augustus jl. heeft
doen toekomen. Daarin is - in reactie op de door mijn cliënten op het voorontwerpbestemmingsplan ingebrachte zienswijzen - aangegeven dat dit ontwerp-bestemmingsplan
conserverend van aard is en derhalve alleen positief bestemt wat er nu al aan bebouwing
aanwezig is. Doordat de huidige bouwmogelijkheid van mijn cliënten op het onderhavige
perceel tot op heden niet gebruikt is, wordt deze in het nieuwe bestemmingsplan niet
overgenomen.
Mijn cliënten kunnen zich met dit standpunt niet verenigen en verzoeken uw raad om in het
vaststellingsbesluit, al dan niet bij wege van amendement, ook op hun perceel aan de
Valkenierstraat 112 de bestaande bouwmogelijldieden te handhaven. Mijn cliënten brengen in
dat kader het navolgende naar voren.
1.

Zoals mijn cliënten in hun zienswijzen al aangegeven hebben, hebben zij al in een zeer
vroeg stadium aan uw college c.q. de betreffende ambtenaren te kennen gegeven dat zij
de bestaande bouwmogelijkheden heel graag willen benutten, maar dat persoonlijke
omstandigheden daaraan in de weg stonden. Het gaat daarbij niet om persoonlijke
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omstandigheden van financiële aard, maar om omstandigheden van gezondheid. Mijn
cliënten zijn van mening dat ook bij conserverende bestemmingsplannen rekening dient
te worden gehouden met bestaande belangen en zulks met name wanneer het niet
benutten van een bestaande bouwmogelijkheid tot concrete verklaarbare oorzaken valt
te herleiden.
2.

Daar komt nog bij dat mijn cliënten zich ook niet direct kunnen verenigen met het
standpunt dat bij conserverende bestemmingsplannen niet benutte bouwmogelijldieden
dienen te worden wegbestemd. Dit geldt naar de mening van mijn cliënten in ieder
geval niet per definitie.
Mijn cliënten wijzen er in dit kader op dat hun huisperceel zodanig groot is dat dit
perceel zich in alle opzichten leent voor splitsing, zoals oorspronkelijk ook ten
grondslag is gelegd aan het thans vigerende bestemmingsplan. Er is sprake van een zeer
groot hoekperceel dat niet alleen aan de zijde van de Valkenierstraat grond heeft aan de
straatzijde, maar ook om de hoek aan de Van Rotselaerstraat. Het opnieuw projecteren
van de huidige tweede bouwkavel in het nieuw vast te stellen bestemmingsplan is vanuit
stedenbouwkundig oogpunt alleszins logisch en beantwoordt volledig aan het bestaande
bebouwingspatroon, terwijl er ook vanuit planologisch oogpunt geen enkel bezwaar
bestaat om bij een perceelsgrootte als de onderhavige binnen de bebouwde kom tot
splitsing van een dergelijk perceel over te gaan overeenkomstig de vigerende
bebouwingsmogelijkheden.

3.

Wanneer mijn cliënten naar de plankaart kijken, die bij het ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan hoort en van daaruit zien tot welke ruimtelijke gevolgen uw besluit
om de bestaande bebouwingsmogeljikheden weg te bestemmen dan zien zij een
onevemedig grote zijtuin aan de straatzijde en een grote kale plek op de hoek van deze
woonomgeving. Het komt mijn cliënten voor dat dit alleen al in zoverre onwenselijk is
dat het vanuit een afronding van deze woonwijk beter zou zijn om de bestaande
bebouwingsmogelijkheden te handhaven.

4.

Mijn cliënten zouden zich met het voorliggende standpunt van uw college kunnen
verenigen wanneer het vanuit stedenbouwkundig of ruimtelijk oogpunt niet meer als
aanvaardbaar kan worden beschouwd om op deze plaats nog een woning te bouwen,
maar daar is naar de mening van mijn cliënten in dit geval geen sprake van.
Er is in de bebouwde kom van Valkenswaard geen enkele wijziging van het bestaande
beleid dat de bouw van deze woning zou belemmeren. Een dergelijke regeling is mijn
cliënten althans niet bekend. Wat mijn cliënten wel bekend is, is dat zelfs een ruime
behoefte aan dit soort woningen bestaat, waarbij zij overigens niet uitsluiten dat een
nieuw te bouwen woning, zoals dat altijd in de lijn der verwachtingen gelegen heeft,
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door hen zal worden betrokken nadat de huidige woning door een van hun kinderen zal
zijn gekocht.
Het is dan ook om alle vorenstaande redenen dat mijn cliënten u verzoeken de
bestaande bebouwingsmogelijkheden op hun perceel aan de Valkenierstraat 112 te
handhaven. Graag worden zij in de gelegenheid gesteld hun standpunt mondeling toe te
lichten.
Ik vertrouw erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd en verblijf in afwachting
van uwréafïtie,
mei/vriendelijke groet,
BANNINëN.V.,

Bëele
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