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Eindhovenseweg 98

Geachte heer, mevrouw,
U heeft ter inzage gelegd het ontwerpbestemmingsplan "Eindhovenseweg 98".
De heer A.J.L.M. Nabben, wonende aan de Karel Mollenstraat Noord 9 (5552 JA) in
VALKENSWAARD kan zich niet vinden in dit plan en heeft zich tot mij gewend om hem bij te staan.
Zijn zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan licht ik graag toe in deze brief.

Feitelijke situatie
Het bouwplan houdt in de bouwvan een appartementencomplex voor 12 appartementen aan de
Eindhovenseweg 96-98 . De woning van belanghebbende ligt in de direkte omgeving van dit perceel
en belanghebbende zal hierdoor degevolgen ondervinden van de komst van het
appartementencomplex.
Belanghebbende erkent dat er de noodzaak bestaat voor invulling van het perceel, maar kan zich niet
vinden in het bouwplan zoals dat nu voorligt.
Aantasting karakter van de buurt
Belanghebbende merkt op dat de Karelmollenstraat noord nog een van de weinige karakteristieke
straatjes is in Valkenswaard. In de straat staan vele jaren '30 woningen, waarvan enkele historische
waarde hebben.
Het geplande appartementencomplex zal dit karakteristieke beeld van de straat verstoren en het beeld
van de buurt aantasten.
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Bouwhoogte
In strijd met het huidige bestemmingsplan zal het complex een hoogte krijgen van 4 bouwlagen.
Belanghebbende kan zich niet verenigen met deze wijziging van de bepalingen ten aanzien van de
bouwhoogte.
Hieronder zullen de gevolgen van de realisatie van een complex van 4 bouwlagen nader worden
besproken.
Aantasting woongenot
Het bouwplan leidt tot aantasting van het woongenot van belanghebbende. Het gaat daarbij om de
volgende aspecten.
Privacy
Het bouwplan houdt in de bouw van een appartementencomplex in dé buurt van de woning van.
belanghebbende. Het bouwplan heeft een bouwhoogte van 4 bouwlagen. In de nieuwe situatie kijkt
men vanuit het appartementencomplex op het perceel van belanghebbende, zowel in zijn tuin als in
zijn woning. Dat is een enorme inbreuk op de bestaande situatie en een ernstige aantasting van de
privacy van belanghebbende.
Lichtinval
Als het bouwplan wordt gerealiseerd dan betekend dit een grote beperking van de inval van zonlicht
op het perceel van belanghebbende. De tuin van belanghebbende is gericht op het westen en het
te realiseren appartementencomplex zou dus vooral in de avonduren zonlicht wegnemen uit de tuin.
Dit is een enorme inbreuk op de bestaande situatie en een ernstige aantasting van het woongenot van
belanghebbende.
Belanghebbende vreest voor de schaduwwerking van het bouwproject en verzoekt de gemeente
vooraf in kaart te brengen in hoeverre zijn lichtinval wordt beperkt door bijvoorbeeld het laten maken
van schaduwtekeningen.
Uitzicht
Belanghebbende dreigt door het bouwplan zijn vrije uitzicht te verliezen. Belanghebbende heeft, na
voltooiing van de plannen, direct zicht op de enorme bouwmassa van het bouwproject, waardoor het
bestaande uitzicht in ernstige mate wordt aangetast. Dit is een grote inbreuk op de bestaande situatie
en voor belanghebbende een onaanvaardbare beperking.
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Woonvisie gemeente Valkenswaard
Belanghebbende is van mening dat door de gemeente onvoldoende is onderzocht of het bouwplan
financieel haalbaar is. Op dit moment staan zeker 50 van dit soort appartementen te koop in
Valkenswaard (bron: Funda.nl). De verkoop van appartementen en huizen in het algemeen stagneert
op dit moment en enkele andere bouwprojecten zijn wegens de ingestorte huizenmarkt al geannuleerd
of stopgezet.
Gelet op de huidige situatie op de huizenmarkt kunnen derhalve grote vraagtekens worden geplaatst
bij de financiële haalbaarheid en ook de behoefte aan het project.
De rechtvaardiging die wordt gebruikt in het ontwerpbestemmingsplan is de Woonvisie van de
gemeente Valkenswaard 2006-2010. Deze visie is opgesteld in 2006, in de tijd nog voor de
Amerikaanse hypotheekcrisis en de daaruit voortgevloeide krediet- en economische crisis.
Belanghebbende twijfelt aan de geldigheid, en het politieke draagvlak voor de huidige woonvisie en is
van mening dat een nieuwe visie op Wonen in hët centrum van Valkenswaard opgesteld zou moeten
worden.
Welstandsnota
Belanghebbende denkt dat met dit project voorbij wordt gegaan aan een aantal waarden genoemd in
de Welstandsnota Valkenswaard. Ik citeer van deze nota uit het ontwerpbestemmingsplan:
Het gebied is aangemerkt als gebied van cruciale betekenis, waarvoor een welstandsniveau 1 van
toepassing is. Verdichting en schaalvergroting zijn slechts in beperkte mate mogelijk en moeten met
aandacht voorde specifieke ruimtelijke kenmerken van het historische bebouwingslint, zoals
openheid, doorzichten e.d. benaderd worden. Nieuwe bebouwing zal wat betreft maat, schaal, kleuren materiaalgebruik in harmonie met de bestaande bebouwing ontworpen moeten worden. Scherpe
contrasten moeten vermeden worden. Het totale ruimtelijke en architectonische beeld van de
omgeving is bepalend.
Belanghebbende is van mening dat dit project wel degelijk scherpe contrasten oplevert en ook wat
betreft maat en schaal niet is ontworpen in harmonie met de bestaande bebouwing. Weliswaar wel
met de bestaande bebouwing aan de Eindhovenseweg maar niet met de bebouwing aan de
Karelmollenstraat noord.
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Overigens valt het complex ook uit de toon met de direkt aangrenzende panden aan de
Eindhovensestraat, waar destijds ook bewust is gekozen voor een bouwhoogte van 3 bouwlagen.
Waardevermindering woning
Realisering van het bouwplan zoals dat thans voorligt zal lelden tot een waardevermindering van de
woning van belanghebbende. Deze schade zal worden verhaald op de gemeente.
Nadere toelichting
Mocht u behoefte hebben aan een nadere mondelinge toelichting op onderhavige zienswijze dan is
belanghebbende graag bereid deze te geven tijdens een nader te bepalen hoorzitting van uw Raad.
Verzoek
Op grond van het voorgaande verzoekt belanghebbende u met medeweging van onderhavige
zienswijze het ontwerp-bestemmingsplan zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen aan de
belangen van omwonenden en alle direkt betrokkenen.

C.R.Jansen

