Beantwoording zienswijzen en ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan ‘BrakenBunders’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Braken-Bunders’ heeft van 23 augustus 2012 tot en met 3
oktober 2012 ter inzage gelegen. Hiervan is openbare kennisgeving gedaan in de Kempener
Koerier. Gedurende deze periode zijn 4 zienswijzen binnengekomen.
Hieronder worden de zienswijzen besproken. De ingekomen zienswijzen zijn cursief
weergegeven, daaronder staat de reactie van de gemeente.
a. De heer en mevrouw F. Van den Dungen, Koningsvaren 1, 23 september 2012,
ingekomen 27 september 2012
1. Het perceel Leenderweg 67 heeft in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming
‘Dienstverlening/ wonen’. Dit is niet in overeenstemming met de feitelijke situatie,
waardoor de mogelijkheden van het pand beperkt worden. Indieners kunnen zich hiermee
niet verenigen en verzoeken het perceel Leenderweg 67 terug te brengen naar de huidige
bestemming, zijnde ‘Detailhandel/ wonen’.
Bij het opstellen van het bestemmingsplan zijn wij uitgegaan van de feitelijke situatie. Ons
is toen niet gebleken dat er detailhandel in het pand plaatsvond. Uit gegevens van de
Kamer van Koophandel bleek dat er een organisatie-adviesbureau op de locatie was
gevestigd. In het ontwerpbestemmingsplan ‘Braken-Bunders’ is dan ook de bestemming
Dienstverlening op het perceel Leenderweg 67 opgenomen.
Uit door u overhandigde gegevens blijkt dat het voornoemde organisatie-adviesbureau
zich ten onrechte op het pand Leenderweg 67 heeft gevestigd, zonder uw medeweten en
zonder dat u dit bedrijf kent. De Kamer van Koophandel heeft op 24 augustus 2012 het
adres van het bedrijf eenzijdig gewijzigd.
Inmiddels staat het pand al enige tijd leeg. Gelet op het bovenstaande en vanuit het
uitgangspunt dat ook leegstaande panden een goede bestemming dienen te krijgen,
zullen wij de bestemmingsmogelijkheden uit het huidige bestemmingsplan ‘BrakenBunders’ handhaven. De bestemming wordt gewijzigd naar ‘Detailhandel’. Binnen deze
bestemming is wonen op de verdieping toegestaan.
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. In de
verbeelding wordt de bestemming van het perceel Leenderweg 67 gewijzigd van
‘Dienstverlening’ met de aanduiding ‘specifieke vorm van dienstverlening – wonen op de
verdieping’ naar ‘Detailhandel’.

b. Banning Advocaten, namens de heer en mevrouw J. van de Laar, Valkenierstraat
112, 28 september 2012, ingekomen 1 oktober 2012
2. De huidige bouwmogelijkheden op het perceel Valkenierstraat 112 worden in het nieuwe
bestemmingsplan niet opgenomen. Indieners hebben echter al in een zeer vroeg stadium
aangegeven de bestaande bouwmogelijkheden te willen benutten, maar dat persoonlijke
omstandigheden (van gezondheid) daaraan in de weg staan. Ook bij conserverende
bestemmingsplannen dient rekening 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.
Het perceel Valkenierstraat 112 ligt in het bestemmingsplan Braken-Bunders. Dit
bestemmingsplan is in 1990 vastgesteld. Volgens het huidige bestemmingsplan is het
mogelijk een extra woning te realiseren op het perceel.
Het algemene uitgangspunt is dat de gemeente de bestaande en feitelijke situatie
vastlegt. Ook in dit geval hebben wij de bestaande en feitelijke situatie vastgelegd. Deze
situatie aan de Valkenierstraat 112 is niet uniek. Ook in andere bestemmingsplannen die
momenteel worden geactualiseerd, komen enkele bouwkavels te vervallen. Aan de
eigenaren hebben we, middels een brief, aangegeven dat zij tot het moment dat het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, de mogelijkheid hebben om een
omgevingsvergunning in te dienen. Wordt er gedurende die periode geen gebruik
gemaakt van de bouwmogelijkheden op basis van het oude bestemmingsplan, dan
komen die bouwmogelijkheden te vervallen. In het geval van indiener is sinds 1990 geen
gebruik gemaakt van de mogelijkheid een extra woning te realiseren, er is tot op heden
geen omgevingsvergunning ingediend. Vanuit het gelijkheidsbeginsel hebben wij besloten
geen uitzondering te maken en daarom de bouwmogelijkheden in het nieuwe
bestemmingsplan niet meer opgenomen.
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
3. Indieners kunnen zich ook niet direct verenigen met het standpunt dat bij conserverende
bestemmingsplannen niet benutte bouwmogelijkheden dienen te worden wegbestemd.
Het perceel is zodanig groot dat dit perceel zich in alle opzichten leent voor splitsing,
zoals oorspronkelijk ook ten grondslag is gelegd aan het thans vigerende
bestemmingsplan. Het opnieuw projecteren van de huidige tweede bouwkavel in het
nieuw vast te stellen bestemmingsplan is vanuit stedenbouwkundig oogpunt alleszins
logisch. Ook vanuit planologisch oogpunt is er geen enkel bezwaar om tot splitsing van
een dergelijk groot perceel over te gaan overeenkomstig de vigerende
bebouwingsmogelijkheden.

Het opnemen van de bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan wijkt af van de
standaard werkwijze en dit komt niet ten goede van het gelijkheidsbeginsel. Wij hebben
altijd de huidige beleidslijn gecommuniceerd. Deze beleidslijn is aangegeven in een
algemene publicatie en is bovendien bekend gemaakt door eigenaren huis aan huis een
brief te sturen. Wij passen daarom de gekozen beleidslijn ook in het geval van indiener
consequent toe.
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
4. Het besluit om de bestaande bebouwingsmogelijkheden weg te bestemmen heeft tot
gevolg dat er een onevenredig grote zijtuin aan de staatzijde ontstaat en een grote kale
plek op de hoek van deze woonomgeving. Vanuit het oogpunt van een afronding van de
woonwijk zou het beter zijn de bestaande bebouwingsmogelijkheden te handhaven.
Verwezen wordt naar de beantwoording onder punt 2 en 3.
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
5. Er is in de bebouwde kom van Valkenswaard geen enkele wijziging van het bestaande
beleid dat de bouw van deze woning zou belemmeren. Er bestaat zelfs een ruime
behoefte aan dit soort woningen
Verwezen wordt naar de beantwoording onder punt 2 en 3.
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.

c. De heer J. Verhoeven, Brakenstraat 11, 30 september 2012, ingekomen 1 oktober
2012
6. Naar aanleiding van de inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan zou de
nokhoogte worden aangepast naar 11 meter. Op de bestemmingsplantekening staat een
nokhoogte aangegeven van 10 meter. Verzoek om deze tekening aan te passen met een
nokhoogte van 11 meter.
In het inspraakverslag is aangegeven dat de bouwhoogte wordt gewijzigd naar 11 meter
conform de feitelijke situatie. Abusievelijk is de bouwhoogte op de verbeelding niet
aangepast en is deze 10 meter gebleven. De bouwhoogte zal alsnog worden aangepast
naar 11 meter.

De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. De
bouwhoogte zal op de verbeelding ter plaatse van de Brakenstraat 11 aangepast worden
in 11 meter.
7. In het huidige bestemmingsplan staat voor de woning van indiener een bouwdiepte van
10 meter aangegeven zoals bijna alle woningen in de straat. Bij al deze woningen is in
het nieuwe bestemmingsplan de bouwdiepte van 10 meter vergroot naar 12 meter of
meer. De woning van indiener heeft in het nieuwe bestemmingsplan een diepte van
ongeveer 9,5 meter. Verzoek om de bouwdiepte te vergroten naar 12 meter of meer.
Indiener geeft hiervoor een drietal redenen: de bouwdiepte komt overeen met de
omringende woningen, de straatfrontbreedte van het perceel bedraagt ruim 80 meter en
een grotere bouwdiepte bij vervangende nieuwbouw biedt de mogelijkheid de woning op
grotere afstand van de straat te bouwen.
De gemeenteraad van Valkenswaard heeft in juni 2010 besloten conserverend te
bestemmen. Conserverend betekent dat de bestaande, feitelijke situatie in het nieuwe
bestemmingsplan wordt vastgelegd. Met een mogelijke verschuiving in de positionering
van het gebouw in de toekomst wordt dan ook geen rekening gehouden.
De diepte van het bouwvlak is afhankelijk van het aantal woningen en de
perceelsbreedte. De woning heeft een bijzondere situering op het perceel aangezien de
zijgevel van de woning evenwijdig aan de Brakenstraat is gelegen. In het
ontwerpbestemmingsplan ‘Braken-Bunders’ is daarom ook het bouwvlak evenwijdig aan
de Brakenstraat komen te liggen. De diepte van het bouwvlak ligt strak om de woning en
is hierdoor circa 9,5 meter.
Naar aanleiding van de reactie van indiener zal de diepte van het bouwvlak worden
verruimd naar 15 meter, een maatvoering die standaard wordt toegepast bij één woning
en een perceelsbreedte groter of gelijk aan 21 meter.
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. De diepte
van het bouwvlak zal ter hoogte van het perceel Brakenstraat 11 worden gewijzigd naar
15 meter.
8. In het huidige bestemmingsplan is een goothoogte aangegeven van 6 meter. Verzoek om
dit ook in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen. Op een perceel van ruim 1.650 m2,
met een vrijstaand huis en vrije ligging zou het mogelijk moeten zijn om een goothoogte
van 6 meter toe te passen. Er zou ook gekeken kunnen worden naar de toekomstige
ontwikkelingen.

In het bestemmingsplan wordt de feitelijke situatie opgenomen. Bij het opstellen van
nieuwe bestemmingsplannen hanteren wij drie standaardmaten, te weten 4 meter, 6
meter en 9 meter. De goothoogte van uw pand bedraagt nog geen 4 meter. De
bestaande situatie is dus passend binnen de maatvoering zoals aangegeven op de
verbeelding. Het aanpassen van de goothoogte van 4 meter naar 6 meter is niet passend
binnen het vastgestelde beleid om de feitelijke situatie te bestemmen. Er wordt hierbij
geen rekening gehouden met eventuele toekomstige ontwikkelingen. Ook het feit dat het
een ruim perceel betreft met een vrijstaand huis, doet daar niet aan af.
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
9. De maximale dakhelling voor aan- en bijgebouwen mag maximaal 45 graden bedragen
en de goothoogte maximaal 3 meter. De woning heeft een dakhelling van ruim 60 graden
en een goothoogte groter dan 3 meter, zowel voor de hoofdbouw als voor de uitbouw.
Verzoek om de bestaande dakhelling en goothoogte toe te staan voor aan- en
bijgebouwen. Hierdoor wordt het mogelijk om op passende wijze aan te sluiten op de
bestaande vormgeving.
De maatvoering voor de dakhelling en de goothoogte betreft een standaard maat.
Bijbehorende bouwwerken (aan- en bijgebouwen) hebben een kleiner grondoppervlakte
dan hoofdgebouwen, waarbij een steilere dakhelling een onevenredig hoge kap tot gevolg
kan hebben. In de regels is echter een afwijkingsmogelijkheid opgenomen met betrekking
tot de dakhelling voor gevallen waar dit stedenbouwkundig aanvaardbaar is.
In die gevallen dat de dakhelling en goothoogte van bestaande bijbehorende
bouwwerken, met een bouwvergunning, hoger zijn dan de standaard maatvoering, gelden
die dakhelling en goothoogte in afwijking van de standaard als maximaal toegestaan.
Voor uitbreidingen in de toekomst dient de maatvoering te worden aangehouden, zoals in
de regels van het bestemmingsplan is opgenomen. Ondanks het feit dat de nieuwbouw
dan een afwijkende maatvoering heeft, zien wij niet in waarom deze niet op een
passende wijze zou kunnen aansluiten op de bestaande vormgeving.
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
10. In het huidige bestemmingsplan is de grens tussen woon- en tuinbestemming op
ongeveer 5,5 meter van de perceelsgrens vastgesteld en evenwijdig aan de Brakenstraat
tot aan de erfgrens met de buren. Op basis van deze grens heeft indiener daar een
tuinhuisje geplaatst, inclusief terras, begroeiing en afscherming. In het nieuwe
bestemmingsplan wordt deze tuin-woonbestemmingsgrens volledig verlegd waardoor het
tuinhuisje geïsoleerd komt te liggen. Verzoek om de huidige grens ter plaatse te
handhaven, waardoor het tuinhuisje volledig wordt opgenomen in de woonbestemming en

indiener er optimaal gebruik van kan blijven maken, met uitbreidingsmogelijkheden in de
toekomst. Indiener heeft een schets bijgevoegd ter verduidelijking.
De algemene wijze van bestemmen gaat uit van het principe dat de voortuinen en
gedeelten van zijtuinen de bestemming ‘Tuin’ krijgen en de resterende gronden de
bestemming ‘Wonen’. De tuinbestemming wordt in beginsel tot op een afstand van 1,5
meter achter de voorzijde van het bouwvlak van de woonbestemming gelegd. In het
voorstel van indiener wordt de tuinbestemming gelijk aan de voorgevelrooilijn gelegd en
loopt deze schuin af naar de zijdelingse grens van het bouwperceel. Op die manier wordt
het mogelijk bijbehorende bouwwerken deels vóór de voorgevelrooilijn te realiseren. Dit
achten wij uit stedenbouwkundig oogpunt niet wenselijk.
Daarnaast wordt de bestemming ‘Tuin’ toegepast om aan één of beide zijden van het
bouwvlak een onbebouwde zone te realiseren. In het kader van uniformiteit en
rechtsgelijkheid wordt gebruik gemaakt van standaard afstanden. Afhankelijk van de
breedte van het bouwperceel wordt aan één of beide zijden van het bouwvlak de
bestemming ‘Tuin’ gelegd. De breedte van de bestemming ‘Tuin’ neemt toe naarmate het
bouwperceel breder is. Het perceel Brakenstraat 11 heeft een breedte van meer dan 35
meter, en is gelegen op een hoek. In dat geval krijgt het perceel aan de zijde die grenst
aan de openbare weg een brede strook met de bestemming ‘Tuin’, en een strook met een
breedte van 4 meter bestemd als ‘Wonen’. Aan de andere zijde, in dit geval de zijde waar
het tuinhuisje is gelegen, bedraagt de tuinbestemming 7 meter. In het
ontwerpbestemmingsplan ‘Braken-Bunders’ is hier abusievelijk een breedte van 3 meter
aangehouden. Dit zal worden aangepast. Het tuinhuisje, dat met bouwvergunning is
gerealiseerd, blijft vanzelfsprekend positief bestemd en behoudt de bestemming ‘Wonen’.
Het uitbreiden van het tuinhuisje binnen de bestemming ‘Tuin’ behoort niet tot de
mogelijkheden. Het aanleggen van verharding rondom het tuinhuisje blijft bijvoorbeeld wel
mogelijk.
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Ter hoogte
van het perceel Brakenstraat 11 zal aan de noordelijke perceelsgrens de strook met de
bestemming ‘Tuin’ worden verbreed naar 7 meter.

d. Berk & Kerkhof Makelaars en taxateurs, namens eigenaar Brakenstraat 6 t/m 8a, 3
oktober 2012, ingekomen 3 oktober 2012
11. In het vigerende bestemmingsplan heeft de locatie de bestemming ‘wonen/detailhandel’
en ‘tuin’. In het voorliggende ontwerpbestemmingsplan is de bestemming ‘detailhandel’
toegekend. Indiener is het daar niet mee eens. Op de locatie zal herbouw moeten
plaatsvinden aangezien de panden zijn afgebrand. Met de huidige bestemming kan

herbouw van uitsluitend woningen plaatsvinden of herbouw van een combinatie van
wonen en detailhandel. In het ontwerpplan is echter de mogelijkheid om uitsluitend wonen
te realiseren uitgesloten: detailhandel is verplicht. In de huidige onroerendgoedmarkt is er
echter vrijwel geen vraag meer naar locaties waar detailhandel mogelijk is. De kans om
de kavels als zodanig te verkopen is derhalve minimaal.
De wijziging in bestemming is voorts opmerkelijk in het licht van de aanwijzing van de
planden Brakenstraat 10 en 12 (eveneens in eigendom) als gemeentelijk monument.
Deze monumenten komen beter tot hun recht in een woon- c.q. woon/detailhandel
omgeving dan in een omgeving met uitsluitend detailhandel.
De gemeenteraad van Valkenswaard heeft in juni 2010 besloten conserverend te
bestemmen. Conserverend betekent dat de bestaande, feitelijke situatie in het nieuwe
bestemmingsplan wordt vastgelegd. Dit zou in sommige gevallen, zoals bij panden die
door een calamiteit zijn verwoest, betekenen dat er geen passend gebruik op de
bestemming kan worden gelegd. Vanuit het oogpunt dat ook die percelen een goede
bestemming dienen te krijgen, zullen wij de huidige bestemmingsmogelijkheden
handhaven. Dit betekent dat de percelen de bestemming ‘Wonen’ krijgt, waarbij
detailhandel op de begane grond is toegestaan. Op basis hiervan kunnen uitsluitend
woningen worden gerealiseerd, maar bestaat ook de mogelijkheid voor een combinatie
met detailhandel.
De zienswijze geeft wel aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. De percelen
Brakenstraat 6 t/m 8a krijgen op de verbeelding de bestemming ‘Wonen’, met de
aanduiding ‘detailhandel’. Het maximum aantal wooneenheden bedraagt 2. In de regels
wordt aan artikel 13 lid 1 toegevoegd dat detailhandel op de begane grond is toegestaan,
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘detailhandel’, mits gelegen binnen het bouwvlak
dan wel gelegen aansluitend aan de achterzijde van het bouwvlak tot een diepte van 5
meter.

Ambtshalve wijzigingen
Naast de wijzigingen die volgen uit de zienswijzen, is er nog een aantal ambtshalve
wijzigingen. Deze wijzigingen betreffen de volgende.
Verbeelding
-

Brakenstraat 14: de bestemming ‘Tuin’ wordt aan de zuidzijde getekend tot op 1,5 meter
achter de voorzijde van het bouwvlak van de bestemming ‘Wonen’.

-

Parallelweg Noord 6: aan de zuidelijke perceelsgrens wordt een strook van 3 meter ‘Tuin’
toegevoegd, gelet op de breedte van het perceel.

-

Leenderweg 55: het bouwvlak wordt aan de voorzijde verruimd tot aan de zuidelijke
perceelsgrens, omdat het hoofdgebouw direct grenzend is aan de bestemming ‘Verkeer’.

-

Leenderweg 71: de aanduiding (cw) cultuurhistorische waarden wordt van het perceel
verwijderd, aangezien dit pand door de monumentencommissie niet is gekwalificeerd als
een gebouw met cultuurhistorische waarden.

-

Perceel achter Leenderweg 77: de aanduiding (p) wordt van het perceel verwijderd.

-

Hoge Braken 1 t/m 15: het maximum aantal wooneenheden wordt verwijderd aangezien
het gestapelde woningbouw betreft.

-

Voor de volgende locaties wordt het maximum aantal wooneenheden gewijzigd naar:
o

Van Hoornestraat 13 t/m 23: 6 woningen

o

Vijverdwarsstraat 10 t/m 24: 8 woningen

o

Van der Clusenstraat 1 t/m 9: 5 woningen

o

Repelaerstraat 5 en 7: 2 woningen

o

Repelaerstraat 17 en 19: 2 woningen

Regels
-

Artikel 2.11 wordt verwijderd, de inhoud van dit artikel is reeds opgenomen in artikel 18.2.

-

Aan artikel 10.2.1 wordt aangepast:
o

de tekst ‘Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:’ wordt
toegevoegd;

o
-

10.2.1 lid d wordt verwijderd.

Aan artikel 10.2 wordt artikel 10.2.2 toegevoegd met de volgende regels:
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende
bepalingen:
a. de maximale bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt 2 meter;
c. de maximale bouwhoogte voor vlaggenmasten bedraagt 6 meter;
d. de maximale bouwhoogte van tribunes bedraagt 6 meter;
e. de maximale bouwhoogte van lichtmasten bedraagt 18 meter;
f. de maximale bouwhoogte van vangnetten en ballenvangers bedraagt 6 meter;
g. de maximale bouwhoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde,
bedraagt 3 meter.

-

In artikel 11.3.5 Afwijken m.b.t. bouwen van zijaanbouwen en overkappingen wordt in lid c
onder 1 verwezen naar 13.2.2 in plaats van 13.2.2 lid h.

-

In artikel 12.1 wordt onder ‘met de daarbij behorende’ toegevoegd: ‘h. gebouwen’.

-

Artikel 12.2 Bouwregels wordt als volgt aangepast:
Op de gronden zijn uitsluitend de volgende bouwwerken toegestaan ten behoeve van
de in artikel 12.1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de
volgende bepalingen:
12.2.1 Gebouwen
a. fietsenstallingen, waarbij de bouwhoogte maximaal 3 meter bedraagt;
b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘garage’, met dien
verstande dat
1. garageboxen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
2. het bebouwingspercentage 100 bedraagt;
3. de maximale goothoogte 3 meter bedraagt;
4. de maximale bouwhoogte 3 meter bedraagt.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a. bouwwerken die gerekend worden tot de specifieke uitrusting van een weg, mits de
bebouwing van geringe afmetingen is en met uitzondering van verkoop en/of
afleverpunten voor motorbrandstoffen;
b. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte van 3
meter.

-

In artikel 12.2.3 Monumentale bomen wordt eveneens verwezen naar artikel 12.2.2.

-

Artikel 14, 15 en 16 worden aangepast conform de standaard zoals die op 2 juli 2012
door de raad is vastgesteld in het Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg
gemeente Valkenswaard (SRE Milieudienst).

-

Artikel 18.2 wordt redactioneel aangepast:
o

de tekst ‘Bij de toepassing van’ wordt uitgebreid met ‘en balustrades met een
transparantie van tenminste 50%’;

o

bij a wordt de tekst ‘met uitzondering van schoorstenen’ toegevoegd;

o

bij b wordt de tekst ‘met uitzondering van schoorstenen’ toegevoegd;

o

bij c wordt de tekst ‘luifels, erkers en balkons’ vervangen door ‘ondergeschikte
bouwdelen’;

o

d wordt verwijderd.

Toelichting
-

In paragraaf 3.1 wordt ‘AMvB Ruimte’ inclusief bijbehorende tekst vervangen door het
recent rijksbeleid ‘Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening
(Barro, Rarro)’.

-

De titel van paragraaf 3.3 wordt gewijzigd van ‘Regionale woonvisie SRE, samen wonen
in 7 ambities’ naar ‘Woonvisie regio Eindhoven – Samen werken aan drie uitdagingen’.
De tekst ‘De Regioraad … bijbehorende acties uitgezet.’ wordt verwijderd.

-

Paragraaf 4.3.3 Monumenten wordt redactioneel aangepast:
o

het pand aan de Leenderweg 73 betreft een gebouw met cultuurhistorische
waarden en wordt als zodanig onder deze categorie geplaatst;

o

de panden aan de Brakenstraat 10 en 12 zijn gekwalificeerd als gemeentelijk
monument en worden als zodanig onder deze categorie geplaatst;

o

het pand Leenderweg 71 wordt uit de lijst verwijderd aangezien dit pand door de
monumentencommissie niet is gekwalificeerd als een gebouw met
cultuurhistorische waarden;

o

de panden Leenderweg 73 en Bunderstraat 28 worden voorzien van een nadere
omschrijving.

-

In paragraaf 7.2.2 wordt de tekst ten aanzien van artikel 14 ‘Waarde – Archeologie 2’,
artikel 15 ‘Waarde – Archeologie 5’ en artikel 16 ‘Waarde – Archeologie 6’ aangepast
conform de standaard zoals die op 2 juli 2012 door de raad is vastgesteld in het
Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg gemeente Valkenswaard (SRE
Milieudienst).

