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Dommelen, 3 juni 2010

Geachte Raad,
Bij deze willen wij graag onze zienswijzen naar voren brengen over het
voorontwerpbestemmingsplan 'Lage Heide Wonen' versie 17 mei 2010

1. Maatschappelijke Noodzaak
_
Momenteel zijn er alleen al volgens Funda.nl 381 woningen te koop m Valkenswaard
van € 129 000 tot over een miljoen euro in allerlei woning types. Onze stelling is dat de
maatschappelijke noodzaak voor het bouwen van 330 woningen op nieuwe grond met
aanwezig is en dat gemeente Valkenswaard van het gehele plan afziet.

2. Duurzaamheid
■•A-^• •
De communicatie in en om het plan staat bol van duurzaamheid. Dit gaat ons inziens
vooral op voor duurzaamheid binnen de plan grenzen. Als belangrijkste ontsluiting
wordt de Lage Heideweg aangemerkt. Om aanleg van de Lage Heideweg mogelijk te
maken moet een groot gedeelte van 'het derde bos' gekapt worden, wordt een
ecologische barrière opgeworpen tussen Dommel en Keersopdal en wordt het
Keersopdal en dus de ecologische hoofdstructuur extra doorsneden. En dit alles om als
ontsluiting te dienen voor 330 woningen. Onze zienswijze is dat duurzaamheid van dit
plan niet in isolatie gezien kan worden van de consequenties voor duurzaamheid die dit
plan heeft buiten de plan grenzen.
Ter illustratie heb ik de definitie van duurzame ontwikkeling toegevoegd:
Duurzame ontw ikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden
vonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien
in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.
3. Ontsluiting Logica
U veronderstelt dat de Lage heideweg de hoofdontsluitmg wordt van de Lage Heide. Wy
willen U met twee voorbeelden demonstreren dat dit zeer onwaarschijnlijk is. Het
merendeel van de bewoners zal gebruik maken van het winkelcentrum De Belleman en
het centrum van Valkenswaard of verder richting Eindhoven. In bijlage 1 hebben we de
door U verwachte route aangegeven met een gestippelde rode lijn en de door ons _
verwachte route met een volle blauwe lijn omdat deze korter, sneller en logischer is.
Hierdoor zal o a. de drukte in de Groenstraat toenemen en voor verkeersproblemen gaan

zorgen bij de aldaar liggende St. Martinusschool (dit blijkt ook duidelijk uit eerdere
verkeersmodellen die door de gemeente zijn gepubliceerd).
4. Ontsluiting Alternatief
U kiest voor de volgende 5 ontsluitingen:
Noord: Irislaan/Crocuslaan en Irislaan/Annemoonlaan/Groenstraat
West: Pastoor Bolsiusstraat en Verlegde MGR smetsstraat/Lage Heideweg
Zuid: Venbergse weg
Het betreft hier 330 woningen. Een landelijk gehanteerde vuistregel is dat iedere woning
gemiddeld 5 verkeersbewegingen per dag oplevert. Dit is dus 1650 per dag. Dat is dus
per ontsluiting 330.
Onze zienswijze is dat de ontsluiting via de nieuw aan te leggen Verlegde MGR
smetsstraat en Lage Heideweg niet nodig is en zeker niet in een duurzame ontwikkeling
past en daarom verwijderd zou moeten worden.
Een goed alternatief voor een westelijke ontsluiting is om de verlengde Irislaan te
gebruiken. Echter de Lage Heide is ons inziens ook voldoende ontsloten met 4
ontsluitingen waarbij het merendeel van het verkeer toch via de Noord en de Zuid
ontsluiting de Lage Heide zal verlaten.
Echter, over de verkeersafwikkeling moeten we op dit moment nog filosoferen, terwijl
er wel aangegeven wordt dat er een rapport beschikbaar komt op korte termijn (o.a. bij
monde van Dhr. Vosters, d.d. 2-6-2010), ligt dit rapport op dit moment nog niet ter
inzage. In dit rapport zou tevens duidelijkheid verschaft worden over de ontsluiting ten
behoeve van bouwverkeer. Het is een tekortkoming dat deze informatie nu niet
beschikbaar is.
5. Status bestemmingsplan Lage Heideweg = concept
Bovendien geldt dat de bestemmingsplan Lage Heideweg op dit moment nog in
procedure is, en daarmee de aanleg van zowel de Lage Heideweg als de verbindingsweg
ten westen van de Mgr. Smetsstraat onzeker is. Tegen het plandeel in Valkenswaard
lopen RvS procedures, en het traject van de Lage Heideweg op grondgebied van
Bergeijk is nog niet eens door de gemeenteraad van Bergeijk goedgekeurd. Voor een
goed plan van de woonwijk Lage Heide dient er duidelijkheid te zijn over de ontsluiting
als het bestemmingsplan Lage Heideweg niet tot uitvoering komt. Deze duidelijkheid
ontbreekt terwijl WEL in het coalitieakkoord opgenomen is dat de aanleg van de wijk
Lage Heide losgekoppeld wordt van de Lage Heideweg.
6. De doorgang Verlengde Irislaan - Westerhovenseweg
Deze doorgang is een veelgebruikte doorsteek voor voetgangers en fietsers om de wijk
binnen te komen. Vanuit de Mgr. Smetsstraat is dit een doorgang die gehandhaafd dient
te blijven i.v.m. toegankelijkheid van de wijk en de school. Daarnaast zal de Crocuslaan
in drukte toenemen, waardoor er op het kruispunt Crocuslaan-Irislaan een goede
verkeersconstructie gerealiseerd moet worden voor overstekend langzaam verkeer. OudDommelen is wat verkeersdrukte betreft altijd zeer luw geweest en daarom ook voor
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jonge kinderen redelijke begaanbaar. We verwachten dat er in het nieuwe plan rekening
wordt gehouden met overstekende kinderen zeker in de bestaande wijk.
7. Aanpassing riolering en bestrating Mgr. Smetsstraat
Een groot deel van de Mgr. Smetsstraat (de straat zelf) valt binnen het plangebied.
Gezien de uitstraling van de straat (landelijk, historisch dorpsgezicht), past een
straatverharding met klinkers hierbij naar onze mening veel beter. Ook zijn er op dit
moment problemen met de riolering (stankoverlast en loopt over bij hevige regenval,
water komt zelf binnen in de huizen via de riolering). Onze zienswijze is dat nu direct de
riolering en de straatverharding aangepast moet worden.
Indien U verdere uitleg wenst van onze zienswijzen dan nodig ik U uit om per e-mail
met onze contactpersoon in contact te treden.
Hoogachtend,

J.C.H.M. Verouden (contactpersoon)
MGR smetsstraat 14
5551AB Valkenswaard
e-mailjackverouden@hotmail.com

A.V. van Wagenberg
MGR Smetsstraat 18
5 5 51 AB Valkenswaard

Mw. C.A.J. van Werde
Mgr. Smetsstraat 10
5551 AB Valkenswaard
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Bijlage 1 - On tsluitin g

V

*
^ * * » * * - ^ . * * * ^

■ •

%

Dnmmeipn
^^«i*8
r1 >

Centrum
Y3)kSMMM£.ê

I

3

1 \

I

i

^

t

(i#^
'g@

v*.

uewsl
r # ^^
8
, ' H w r, :e,» B-f#
;/

ValkStTStemtó

'.¥-

v

-w

*n* e

4
%

8eeM«>p

ra ra K sa e

MiÜJ route
Plan route

BWsïï'Mlp

Zienswijzen Voorontwerp BP Lage Heide

Pagina 4

