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Dommelen, 21 mei 2010
Geachte Raad,
Bij deze wil ik graag mijn 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 in Valkenswaard
van 129,000 tot over een miljoen euro in allerlei woning types. Mijn stelling is dat de
maatschappelijke noodzaak voor het bouwen van 330 woningen op nieuwe grond niet
aanwezig is en dat gemeente Valkenswaard van het gehele plan afziet.
2. Duurzaamheid
De communicatie in en om het plan staat bol van duurzaamheid. Dit gaat mijns
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. Mijn 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 toegvoegd:
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden
zonder 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
Uw veronderstelt dat de Lage heideweg de hoofdontsluiting wordt van de Lage Heide.
Ik wil 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. In bijlage 1. heb ik de door U verwachte route
aangegeven met een gestippelde rode lijn en de door mij verwachte route met een
volle blauwe lijn omdat deze korter, sneller en logischer is.
4. Ontsluiting Alternatief
Uw kiest voor de volgende 5 ontsluitingen:
Noord: Irislaan/Crocuslaan en Irislaan/Annemoonlaan/Gfroenstraat
West: Pastoor Bolsiusstraat en Verlegde MGR smetsstraat/Lage Heideweg
Zuid: Venbergse weg

Het betreft t 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.
Mijn 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 mijns inziens prima ontsloten met 4 ontsluitingen
waarbij het merendeel van het verkeer toch via de Noord en de Zuid ontsluiting de
Lage Heide zal verlaten.

Indien U verdere uitleg wenst van mijn zienswijzen dan nodig ik U uit om per e-mail
met mij in contact te treden.
Hoogachtend,

.M. Verouden
R smetsstraat 14
5/5/51AB Valkenswaard
mail jackverouden@hotmail.com
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