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Burgemeester en Wethouders Valkenswaard
Postbus 10100
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Valkenswaard, 03-05-2010
Betreft: bezwaarschrift bestemmingsplan Bloemencorso wagenopbouwlocatie I<Qoosterpl<jj§ecrl>

Geachte burgemeester en wethouders.
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Hierbij tekenen wij bezwaar aan tegen het bestemmingsplan bloemencorso wagenopbouwlocatie
Kloosterplein.
Zoals er besloten is komt de tent precies voor de huizen in de Molenstraat te staan(nrs 8 t / m 14, grenzend
aan nr 15).
Het besluit heeft voor de omwonenden onoverkomelijke bezwaren zoals:
Uitzicht ontnemend
Verkeersveiligheid komt ernstig in gevaar
Parkeeroverlast
Geluidsoverlast
Omdat de kermis hier op het Kloosterplein voor 5 dagen moet staan betekent dat wij daarom 3 maanden
lang in de mooiste tijd van het jaar een grote tent voor, of aan de zijkant tegen, het huis hebben staan, en
totaal geen uitzicht meer over het plein hebben.
Ik denk dat niemand van u die met dit besluit te maken heeft, zelf zo'n enorme tent voor de deur
zou willen.
Het plein heeft 2 of 3 plaatsen waar de tent ook zou kunnen staan maar u kiest ervoor om hem precies op
een plek te zetten waar de bewoners er het meeste last van hebben.
De oprit van het plein gaat verlegd worden waardoor de bewoners van de Molenstraat veel verder om
moeten lopen.
Er zijn op zijn minst al 2 mensen die door hun handicap niet zover kunnen lopen.
Ook gaan de bewoners van de Molenstraat hun auto's in de straat zetten in plaats van op het plein
waardoor er parkeerplaatsen tekort gaan komen.
Wat gaat u daar aan doen?
De verkeersveiligheid komt bovendien ernstig en onnodig in gevaar omdat men naar beide kanten
belemmerd wordt in het uitzicht bij het afrijden van het plein.
In dit gedeelte van de Molenstraat is intensief fietsverkeer van schoolkinderen, woon-werkverkeer en
recreanten (ouderen)
Bovendien wordt er hard gereden door bezoekers van het café aan het begin van de Molenstraat.

Verder is de geluidsoverlast die we van de tent hebben echt onoverkomelijk als die vlak bij de huizen
geplaatst wordt. Alleen al het opbouwen en afbreken maakt ontzettend veel lawaai en tijdens het bouwen
van de corsowagen hebben we 3 maanden lang iederel avond geluidsoverlast! Slijpen, zagen timmeren,
muziek, enz.
Op de oude plek was dat goed te doen maar als dit vlak voor onze deuren gaat gebeuren krijgen we daar
heel veel last van.
Ook het opbouwen en afbreken van de kermis zorgt voor veel geluidsoverlast, vooral s 'avonds en
s'nachts en ook wij moeten werken!
Dit betekent dat wij bijna de hele zomer veel geluidsoverlast hebben.
Van de kermis is dat 5 dagen per jaar, dat is te overzien.
Van de corsotent is dit 3 maanden per jaar en dat is echt niet acceptabel als de tent bij de huizen van de
Molenstraat komt te staan!
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In ons vorige bezwaarschrift hebben wij verschillende voorstellen gedaan voor plaatsing van de tent. Deze
zijn allemaal afgewezen met redenen waar alleen de gemeente voordeel van heeft en die aan de wensen
van de bewoners voorbij gaan.
Als er nog niet met de bouw van de nieuwe woningen (Kloosterpark) gestart wordt voor september lijkt
het ons een redelijke, en vooral menselijke oplossing om de tent op de oude plek neer te zetten, dan wel
op het braakliggende bouwterrein
Immers, de gemeente is er toch vooral om de burgers tegemoet te komen en niet om voor zoveel mogelijk
overlast te zorgen?
2 de mogelijldieid is de tent op te schuiven richting glasbakken of richting het speeltuintje waarvan geen
gebruik wordt gemaakt door kinderen maar waar nu vaak jongeren rondhangen en waar drugs verhandeld
worden.
3 de mogelijkheid is de EMA garage waar een grote open plek is en waar geen huizen vlakbij staan.
4de .Treedt in overleg met de corsobouwers om de tent na de kermis op te bouwen, dit is tot verleden jaar
altijd zo geweest. De oude locatie kan dan gehandhaafd blijven. GEEN KOSTEN en GEEN extra
OVERLAST
5de Plaats de tent voorlopig op het braakliggende bouwterrein.
Wij vinden het de plicht van de gemeente om al het mogelijke te doen om de overlast voor haar burgers
zo gering mogelijk te maken.
Wij verzoeken u dan ook met klem om een andere oplossing te zoeken voor het plaatsen van de
corsotent.
In afwac hting van uw reactie,
Getekend:
Bewoners Molenstraat
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