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Dommelen 20 januari 2009

y

Aan de Gemeenteraad van de
Gemeente Valkenswaard
De Hofnar 15
5550 GA Valkenswaard
Betreft: Zienswijzen inzake het ontwerpbestemmingsplan "Dommelen 2009".
Geachte Raad,
In Kempener Koerier nummer 50 van 9 december 2009 maken Burgemeester en Wethouders van
Valkenswaard bekend dat met ingang van 10 december 2009 gedurende zes weken > dus tot 21
januari 2010 < het bestemmingsplan "Dommelen 2009"ter inzage ligt en dat binnen die termijn
zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht gericht aan de Gemeenteraad.
Van deze mogelijkheid maken we gebruik om de hierna te noemen redenen.
1. De geldige bestemmingen voor het gehele pand Westerhovenseweg 2 dat een
rijksmonument is dient te blijven zoals het nu is, alleen dient het achterhuis agrarisch
toegevoegd te worden met huisverkoop. Dan pas kan men sprekende van een conserverend
plan en behoud van de cultuur historie.
2. We hebben een bedrijfsplan voor ons bedrijf dat we toevoegen aan deze zienswijzen, het is
een handhaving van wat er nu is en dat verder uitgewerkt kan worden om de bestemming
die het nu heeft en het aanwezige verder te kunnen uitwerken om de gehele omgeving de
uitstraling te kunnen geven die het verdiend.
(Bijlage 1)
3. Het gehele pand dient de bestemming wonen en horeca te hebben en bij het achterhuis
dient het agrarische met huisverkoop een omschrijving te verkrijgen.
4. De bestemming agrarische bedrijfswoning dient te vervallen dit doet geen recht aan het
aanwezige, de geldige bestemming is wonen voor het gehele gebouw en dient zo te blijven.
5. Op de scheiding van voorhuis en achterhuis dient de bestemming agrarisch en horeca op de
grond te komen recht naar achter.
6. Ook dient in het bestemmingsplan de mogelijkheid opgenomen te worden enige
evenementen per jaar te mogen houden op het huisperceel.
7. Het achterste perceel dient de bestemming "Extensief Agrarisch Bouwblok " te verkrijgen in
plaats van "Agrarisch 25% ". De Raad van State heeft aangegeven dat dit mogelijk is. Er is
1000m3 mestopslag aanwezig.
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8. Op delen van het bestemmingsplan "Dommelen 2009 "zijn nog procedure's lopende bij de
Raad van State onder nr. 200807643/1 uitspraken hierin dienen gerespecteerd en
opgevolgd te worden.
9. De 4e herziening van het bestemmingsplan "Dommelen 1986 "wordt maar gedeeltelijk
meegnomen in dit plan. Waarom bij de brouwerij wel en de gevolgen die dit heeft op onze
eigendommen niet. Er wordt verschil gemaakt dit is ontlaatbaar. De gevolgen van de 4e
herziening dienen in "Dommelen 2009 " geheel verwerkt te worden.
10. Voor het pand Brouwerijplein 88 mag alleen de historische woning die een C heeft als D:V.
11 worden bestemd. De rest van het gebouw is laboratorium en hoort de bestemming
industrie te verkrijgen.
11. De hoge druk gasleiding van de brouwerij staat niet aangegeven op de plankaart, dit dient
alsnog te gebeuren.
12. Wij hebben grote bezwaren tegen uitbreiding van de 4e herziening 40 meter dieper het
Keersopdal in en de gevolgen hiervan, het schaadt onze bedrijfsvoering en eigendommen,
voor dit opgenomen mag worden in het bestemmingsplan dienen de gevolgen welke deze
ook zijn opgelost te worden voordat dit opgenomen kan worden in dit bestemmingsplan.
13. De klasse aanduiding 11 van maximale goothoogte mag geen 7,5 meter worden maar dient
6 meter te blijven, daar dit ongewenste ontwikkelingen in de hand kan werken.
14. Men zegt dat dit plan conserverend is wat uitgelegd wordt als het aanwezige opnemen,
maar in dit plan zit zoveel rechtsongelijkheid dat het op deze manier nooit goedgekeurd
mag worden. Enkele feiten.
a. Waarom krijgt Goudenrijderhof 2 gratis industrieterrein, wat nu groen is?
b. Waarom blijft tussen Kerkakkers 6 en 10 de bestemming WC-V mogelijk en op andere
plaatsen laat men bestaande bestemmingen vervallen?
c. Waarom wordt op Bergstraat 4 ineens een gebouw bijgevoegd?
d. Waarom wordt de hoge druk gasleiding niet opgenomen?
e. Waarom wordt op de brouwerij al het gebouwde zonder vergunning gelegaliseerd?
15. Het is geen conserverend plan maar een plan van vriendjespolitiek en vriendendiensten, de
een wordt totaal vernederd en z'n mogelijkheden ontnomen en de ander blijft alle mogelijkheden behouden, krijgt zelfs uitbreiding en z'n illegale bouw wordt gelegaliseerd
"ongelooflijk".
16. We voegen toe aan deze zienswijzen alle eerdere inspraak en brieven te weten.
1. Inspraakreactie 12 maart 2008 voorontwerpbestemmingsplan "Dommelen 2008 ".
2. Zienswijzen inspraak ontwerp bestemmingsplan "Dommelen 2009 " 17 februari 2009.
3. Inspraak Raadscommissie 11 juni 2009 "Dommelen 2009 ".
Alle punten hier in genoemd dienen als ingelast en toegevoegd aan deze zienswijzen te
worden gezien en meegenomen te worden in Uw overweging en besluit.
17. In de voorschriften dient opgenomen te worden dat als de bestemming brouwerij wegvalt
meteen alle bouwhoogten vervallen in het bestemmingsplan. Ook de met de 4e herziening
gerealiseerde uitbreiding richting Keersopdal van industrie dient meteen te vervallen en de
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begrenzing van het nu geldige bestemmingsplan 1986 met z'n groenzone er omheen wordt
weer van kracht.
Hiermee zienswijzen gevende verblijven we in afwachting van het geen volgt met de meeste
hoogachting.

Hoogachtend

F.v.d.Heijden
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AGRO Advies
Bedrijfsplan
Gebr. van der Heijden
Westerhovenseweg 2
5531 AD Dommelen

i.

Inleiding

Gebroeders van der Heijden exploiteren reeds vele jaren een ; gemengd agrarisch bedrijf
aan de Westerhovenseweg 2 In Dommelen. Het bedrijf beschikt over een vergunning
voor ruim 120 dieren en de locatie heeft een gecombineerde bestemming bestaande uit
horeca, wonen en agrarisch. Er is ongeveer 14 ha landbouwgrond in eigendom die
voornamelijk gebruikt wordt voor voederwinning. De huiskavel van het bedrijf sluit aan
op het gebied rondom de Keersop. In dit gebied is sprake van het voornemen voor
natuurontwikkeling in brede zin. Gebroeders van der Heijden willen met hun agrarische
bedrijfsvoering hierop aansluiten en zodoende een meerwaarde bieden voor het gebied.
Onderliggende document geeft een beknopte omschrijving van de toekomstplannen.

2.

Historie

De locatie aan de Westerhovenseweg kent een lange historie. Reeds in de 18e eeuw was
in de boerderij niet alleen sprake van agrarische activiteiten maar was er eveneens een
brouwerij én Herberg De Oranjeboom gevestigd. De destijds gangbare combinatie van
boer, brouwer en herbergier had ook hier zijn intrede gedaan. Nadat omstreeks 1900 een
nieuwe brouwerij werd gesticht naast de boerderij (op de locatie van de huidige
brouwerij) volgde in 1953 de verkoop aan de familie van der Heijden. Vanaf dat moment
heeft de familie van der Heijden het bedrijf steeds in de combinatie veehouderij en café
geëxploiteerd. Het gebouw valt Inmiddels onder de Rijksmonumenten waarmee de
cultuurhistorische waarde van het gebouw In de functie van boerderij/café en voormalige
brouwerij is erkend.

3.
Toekomstvisie
De door overheden gewenste (natuur)ontwikkelingen rondom de Keersop bieden volop
mogelijkheden voor een unieke combinatie tussen natuur, natuurbeheer en veehouderij
op het bedrijf van de gebroeders van der Heijden. Daarnaast is het herstel van de functie
herberg voor het pand aan de Westerhovenseweg 2 denkbaar.
Rondom de Keersop wil men natuurontwikkeling realiseren waarbij weidebeheer een
grote rol zal gaan spelen. De aanwezige graslanden wl! men namelijk verschralen waarbij
één van de meest logisch denkbare beheersmethoden begrazing met rundvee is. Het
beheer kan worden neergelegd bij een sector die hiermee bekend is, namelijk de
agrarische sector. De (algemene) doelstelling om deze sector actief te betrekken bij het
beheer van natuur- en aangrenzende gebieden wordt hiermee bereikt. Gebroeders van
der Heijden zien volop mogelijkheden om een behoorlijk areaal natuurgrond rondom de
Keersop in hun bedrijfsvoering In te passen door extensieve begrazing met zoogkoeien
en/of vleesvee. De kwaliteit van het beheer Is hiermee gewaarborgd en de integratie
tussen natuur en landbouw krijgt vorm. De locatie aan de Westerhovenseweg 2 kan de
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basis vormen voor huisvesting van de dieren In de wintermaanden waardoor verplaatsing
en transport niet aan de orde Is.
De natuurliefhebbers die rondom de Keersop willen recreëren zullen behoefte hebben aan
een u tva p ek V O or een hapje en een drankje. De mogelijkheden die de locate van de
aebr van der Heijden heeft (oa horecavergunning) kunnen hiermee perfect benut
worden Het L h i e f o o k mogelijk om groepen te ontvangen die dan vervolgens, eventuee!
onder begeleiding, het natuurgebied ingaan.

De beoogTeTa^rontwikkeling rondom de Keersop in de nabijheid van de locatie van
qebr van der Heijden geeft vele mogelijkheden voor een combinatie van natuur,
andbouw, recreate en toerisme. Ondernemers zien daarbij kansen om de andbouw een
actieve ro te laten spelen In het beheer van het gebied en de nodige «service te
ver enen aan de bezoekers die in het gebied recreëren. Deze recreatie is in brede vorm
d e n k b a r ; wandelen, fietsen, begeleide natuurwandelingen en wellicht ook de beoefening
van (watersport. Doelstelling van ondernemers is dan ook om met de versch, lende
belanghebbenden tot een Invulling hiervan te komen en een combinatie te realiseren van
natuur(beheer) en continuering van de historische functie van hun locatie.

Reusel, januari 2010
Ing. E. Smolders
Smolders AGRO Advies
Kattenbos 7
5541 P3 Reusel
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Dommelen 12 maart 2008
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Valkenswaard
Postbus 10100
5550 GA Valkenswaard
Betreft : Inspraakreactie inzake voorontwerpbestemrningsplan "Dommelen 2008" .
Geacht College,
Vanaf 14 februari 2008 tot en met 12 maart 2008 ligt het voorontwerpbestemrningsplan "Dommelen
2008" ter inzage en binnen die termijn kan eenieder inspreken,hiervan maken we bij deze gebruik en wel
om de volgende redenen.
1. Met de presentatie van dit plan is de geloofwaardigheid van onze bestuurders van onze gemeente
geheel verdwenen/wij weten totaal niet hoe wij op een fatsoenlijke manier moeten reageren op dit plan,
2. De grenzen van het reconstructieplan Boven-Dommel worden niet gerespecteerd, ook eerder vastgesteld beleid van de Provincie niet .TJ hebt als gemeente geen bezwaar gemaakt tegen de vastgestelde
reconstructie en dient deze dus te respecteren.
3. In het gebied aangegeven als natuur extiveringsgebied is door de Raad van State in procedure nr
200506839/1 gezegd dat er een agrarisch bouwblok gevestigd mocht worden en dit dient ook te
gebeuren ,dit gedeelte van het achter gelegen perceel is in 1986 blauw omlijnd en buiten de goedkeuring van "Dommelen 1986 "gebleven.
4. De 4e herziening van het bestemmingsplan "Dommelen 1986 "wordt niet genoemd ook niet de artikel
19 verleende bouwvergunning voor onze werktuigberging met onderkeldering nr 9051393 van
2 augustus 1990 wordt niet genoemd in de toelichting op blz 7 hoofdstuk 2 5dit dient ook vermeld te
worden en meegenomen in verdere planvorming.
5. Het gehele gebied waarvoor een voorbereidingsbesluit voor de 4e herziening van het bestemmingsplan "Dommelen 1986" is genomen dient in dit bestemmingsplan meegenomen te worden ,ook het
hierin verplicht gestelde landschapsplan.
6. De procedure van de reconstructie Boven-Dommel dient eerst afgewerkt te worden, het agrarische
bouwblok dient hierin een invulling te verkrijgen en een bebouwingspercentage van 100 te krijgen,
dit perceel is gelegen buiten de bebouwde kom ,zelfs een groot gedeelte van het industriegebied waar
op de bierbrouwerij is gelegen.
7. De op Uw verzoek bij brief van 4 december 2001 aangegeven bestemmingsgrenzen door ons aangegeven dienen opgenomen te worden in "Dommelen 2008 ".
8. Op functiekaart F K 05 is ons bedrijf westerhovenseweg 2 niet aangegeven zoals de situatie is,ook
de goedgekeurde bebouwing is verzwegen. Het dient ook de C van Cultuurhistorisch te krijgen en het
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2.
is Rijksmonument dit dient ook aangegeven te worden.
9. In 1998—1999 en 2000 zijn gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt om de 4e herziening van het
bestemmingsplan "Dommelen 1686 " tot een goed einde te brengen, deze gedane belofte's door Uw
College zijn nog steeds van toepassing. Er zou ook de mogelijkheid geboden worden enige evenementen per jaar te mogen organiseren op de huiskavel die de bestemming agrarische wonen en horeca
wonen zou krijgen.
lO.Een gedeelte van het gebied aangegeven als industrie (BB) bierbrouwerij is nooit goedgekeurd en
dient geschrapt te worden in "Dommelen 2008 ".Het is het gebied van de 4e herziening van het
bestemmingsplan "Dommelen 1986 "dat nooit afgewerkt is ,
11 .In de voorschriften van "Dommelen 2008 " dient opgenomen te worden dat zodra de bestemming
brouwerij vervalt voor het gebied aangegeven op functiekaart FK 05 alle hierin toegestane bouwhoogtes meteen vervallen ook voor brouwerijplein 88 .Van deze bouwhoogtes mag geen gebruik
gemaakt worden in nieuwe planvorming .Ook de vastgestelde grenzen van bouwen en groen voor dit
gebied zoals vastgesteld in het geldige bestemmingsplan "Dommelen 1986 " dienen dan weer
gerespecteerd te worden.
12.Wij zijn tegen de bestemming dienstverlening (DV) voor brouwerijplein 88 ,dit is kantoor ten dienste
van de brouwerij en dient deze functie te behouden,in de hinderwet van de brouwerij is dat ook zo
geregeld. Op functiekaart FK 05 is brouwerijplein aan gegeven voor industriële doeleinden.
13.0ok dient op het brouwerijplein de woning-kantoor brouwerijplein 88 en het oude brouwerij complex
met schoorsteen een C vermelding te krijgen van Cultuurhistorisch .Deze gebouwen hebben zeer
veel cultuurhistorische waarde en zijn door de gemeente al eerder voorgedragen als geselecteerde
panden voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst dit dient ook te gebeuren.
14. We zijn tegen de nieuwe "klassenaanduiding maximale goothoogte", de normen zoals voorgelegd
in het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan "Dommelen 2008 ".
De in het geldige bestemmingsplan "Dommelen 1986 " gestelde maximale goothoogten dienen
gehandhaafd te worden te weten. Categorie 1 = 2,5 - 4 m
11=2,5- 6m
111=2,5- 9m
1V = 5 -14m
15.Het parkeerterrein van het voetbalveld aan de loonderweg dient opgenomen te worden in het nieuwe
bestemmingsplan beter was zelfs een groter gebied .
16.De Dommelstraat-Bergstraat het Brouwerijplein en de Westerhovenseweg dienen een cultuurhistorische vermelding te krijgen en zelfs beschermd dorpsgezicht te worden .In de voorschriften
dient opgenomen te worden dat onder Categorie 11 van de klasse aanduiding een maximale goothoogte wordt verstaan de Categorie 11 zoals vastgelegd in het geldige bestemmingsplan van "1986"
te weten zes meter,en dit zijn maar 2 bouwlagen.
mhetvoorontwerpbestennningsplan "Dommelen 2008 "staat de 11 voor maximale 7,5 meter
goothoogte met 3 bouwlagen ,hier hebben we grote bezwaren tegen.
17.De aangegeven functie van Bergstraat l - 2 e n 3 op functiekaart FK 04 dienen te vervallen en hoort
niet thuis op deze kaart ,zij zijn vermeldt op kaart FK 06 die bij dit gebied hoort. Op kaart FK 06
dient de aangegeven functie wel correct aangegeven te worden en dient detailhandel en wonen te zijn
en niet zoals aangegeven "Openbaar bestuur /openbare en maatschappelijke doeleinden". Van het
vastgestelde bestemmingsplan van "1986 " dient artikel 27 Watermolen-complex op blz 48 geheel
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overgenomen en opgenomen te worden in de voorschriften van dit nieuwe plan "Dommelen 2008 .
18.Omdat dit plan zo onduidelijk is, veel anders aangeeft dan de werkelijkheid is en nog lopende
procedure's zijn waar uitspraken over moeten komen, belofte's zijn gedaan die niet zijn nagekomen
en plannen zijn verzwegen behouden wij ons het recht voor om op dit alles terug te komen in het
vervolg van deze procedure .
Hiermee insprekende en niet begrijpende dat op deze manier een plan gepresenteerd wordt verblij ven we
in afwachting van het verdere vervolg van deze procedure met de meeste hoogachting .
/"") .
F.v.d.Heijden
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Hoogachtend
ö'."v.d.Heijden
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Gebr.F.en G.v.d.Heijden
Westerhovenseweg 2
5551 AD Dommelen
tel: 040-2012519
Dommelen 17 februari 2009

Fax:040-2045890

Aan de Gemeenteraad van
De Gemeente Valkenswaard
Postbus 10100
5500 GA Valkenswaard
Betreft : Zienswijzen inzake het ontwerp-bestemmingsplan "Dommelen 2009"
Geachte Raad,
In de Kempener Koerier maakt U bekend dat vanaf 8 januari 2009 tot 19 februari 2009 het
ontwerpbestemmingsplan "Dommelen 2009"ter inzage ligt en dat binnen deze termijn zienswijzen
naar voren kunnen worden gebracht.
Hiervan maken we gebruik om de hierna te noemen redenen.
1. Er wordt gezegd dat het plan hoofdzakelijk een conserveringsplan is maar de werkelijke bestaande
situatie wordt niet goed weergegeven .
2. Hetgeen vergund is met artikel 19 wordt maar gedeeltelijk in deze bestemmingsplan herziening
meegenomen hier hebben we grote bezwaren tegen hier dienen we in z,n geheel bezwaar op te
kunnen maken omdat hier onze eigendommen mee gemoeid zijn.
3. We hebben grote bezwaren tegen het opnemen van de 4C herziening van het bestemmingplan
"Dommelen 1986".
4. Waarom wordt de 4e herziening niet genoemd, en de eventuele gevolgen hiervan .
(landschappelijke inpassing )
5. De gevolgen van de 46 herziening die op onze eigendommen gepland zijn, zijn besproken en er is
overleg geweest in 1998 ,1999 en 2000 , op 8 maart 2000 zijn we in het driepartijen overleg tot
een oplossing gekomen maar Uw College en Wethouders heeft van hun zijde deze oplossing nooit
uitgewerkt ,hoe moet dit nu, nu een gedeelte buiten dit plan blijft .
6. Westerhovenseweg 2 heeft in het geldige bestemmingsplan de bestemming wonen voor heel het
gebouw dit dient zo opgenomen te worden in "Dommelen 2009" en er dient bij aangegeven te
worden Agrarisch en Horeca dus Aw en Hw .
7. De scheiding van Horeca en Agrarisch dient te komen liggen op de lijn recht naar achteren waar
verschil is van nokhoogte. Dit dient in artikel 3 van de Bestemmingen opgenomen te worden
(blz. 5 8 ) .
8. Het achterste perceel Agrarisch dient een Agrarisch bouwblok te worden en 100% bebouwing en
er is +1000m3 mestopslag op het bedrijf.
9. Eerst dient de procedure van het reconstructieplan Boven-Dommel geheel afgerond te zijn voordat
deze bestemmingsplan herziening verder in procedure kan worden gebracht een gedeelte van dit
plan is gelegen buiten de bebouwde komgrens van de boswet en is buitengebied .Hier lopen van
onze zijde procedure's bij de Raad van State .
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10. U dient Uw bestuursovereenkomst met de Provincie Noord-Brabant na te komen om voor 29 juli
2009 een definitief goedgekeurd bestemmingsplan Buitengebied te hebben voor het gehele Buitengebied ,
11. Hetgeen in onze milieuvergunning is vergund dient in dit plan opgenomen te worden
(Westerhovenseweg 2 ) .
12. Het vervallen van de groenbestemming bij Goudenrij denhof 2 dient ongedaan gemaakt te worden
dit is aan de noordzijde de landschappelijke inpassing .
13. De klasse aanduiding van maximale goothoogte 11 dient 6 meter te blijven zoals in het geldige
plan.
14. In de voorschriften dient veder opgenomen te worden dat als de bestemming brouwerij wegvalt
meteen de bouwhoogten in het bestemmingsplan vervallen .Ook het met de 4e herziening
gerealiseerde vervalt en de begrenzing van het geldige bestemmingsplan "Dommelen 1986" met
z,n groenzone er omheen weer van kracht wordt.
15. Op de Dommelse Watermolen dient op alle drie de gebouwen Rijksmonument aangegeven te
worden,
16. Zienswijzen op onze inspraak van 12 Maart 2008 op het voorontwerp bestemmingsplan
"Dommelen 2008" deze dienen als zienswijzen te worden meegenomen in het ontwerp
bestemmingsplan "Dommelen 2009"..
A. Er loopt nog een procedure van onze zijde inzake de reconstructieplannen, de uitspraak hierin
dient verwerkt te worden in dit ontwerpplan "Dommelen 2009".
b. Het agrarisch bouwblok dient officieel te worden en 100% op het achterste gedeelte .
c. De gevolgen van de 4e herziening dienen in dit ontwerpplan verwerkt kunnen worden .
d. De met artikel 19 verleende vergunningen opgenomen te worden in dit ontwerpplan .
e. De mogelijkheid om enige evenementen te mogen houden per jaar op het voorste perceel dient
opgenomen te worden in de voorschriften,
f. Ons verzoek van 4 december 2001 dient inzake de bestemming ,dient opgenomen te worden en
op de kaart zichtbaar te zijn .
g. Als de bestemming Brouwerij vervalt dient punt 12 van onze zienswijzen direct van kracht te
worden . (opnemen in de voorschriften)
h. De landschappelijke inpassing. Hoe gaan we dit oplossen ? En moet dit wel?
i. Catorogie 11 aanduiding dient 6 meter goothoogte te blijven .
j . Hoe moet het met de 4e herziening en de gevolgen hiervan ?
17.0p het voorste agrarisch blok dienen de bestaande percentage's bebouwd aangegeven te worden.
Percentage op Horeca dient 15% te worden ,
Hiermee zienswijzen gevende verblijven we in afwachting van hetgeen volgt met de meeste
hoogachting.
Hoogachtend

Cy>üÓ ^k^J^yx
F.v.d.Heijden
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F en G.v.d.Heijden
Westerhovenseweg 2
5551 AD Dommelen
tel: 040-2012519
Aan alle Raadsleden van de Gemeente Valkenswaard
Betreft : Spreekrecht inzake agendapunt 4 van de agenda van de raadscommissie vergadering van 11 juni 2009 om 20.00 uur zijnde het ontwerpbestemmingsplan
"Dommelen 2009".
Geachte Raadsleden,
Voor ons ligt het ontwerp - bestemmingsplan "Dommelen 2009 " wat een herziening is van het
bestemmingsplan "Dommelen 1986 ". Dit plan heeft volgens het geschrevene een conserverende
werking en heeft geen nieuwe gevolgen .
1. Dit is niet de waarheid er wordt van bestaande regels afgeweken,
2. Er wordt gelegaliseerd waar geen vergunningen voor zijn .
|
3. Er wordt anders vastgesteld als waar voor gegund is .
!
4. De door Uw Raad aangegane verplichtingen zijn niet opgenomen en afgewerkt.
5. De verplichte landschappelijke inpassing is niet opgenomen en afgewerkt.
6. Een gedeelte van het plan "Dommelen 1986 " wordt niet meegenomen in dit plan .
7. Bij de een wordt gelegaliseerd en bij de ander niet er wordt verschil gemaakt.
We zullen dit nader uitleggen ,
Vorige College's hebben vergunningen verleend die niet verleend hadden mogen worden zij waren
strijdig met de geldende regelgeving in "Dommelen 1986 ".Er zijn naast ons erf 10 silo's vergund
op 21.50 meter en deze zija,± 25 meter hoog en in het geldige bestemmingsplan staat dat er 50m2
tot 20 meter hoog aanwezig mag zijn en dat was er al. Ook staan tegen onze tuin 4 silo's zonder
vergunning en zijn er nog zes silo's meer zonder vergunning . Dit alles wordt nu opgenomen en
vastgelegd in dit nieuwe plan, een ander wordt het leven onmogelijk gemaakt en hier wordt
gelegaliseerd dit is ongehoord .
In 1989 is met de 4e herziening van het bestemmingsplan met een artikel 19 procedure vergunning
verleend vooruit lopend op een goed te keuren plan voor het realiseren van een nieuwe bottelarij en
magazijn. Later bleek dat op ons eigendom deze uitbreiding landschappelijk moest worden
ingepast en onze eigendommen een zwaardere bestemming moesten krijgen. Deze aangegane
verplichting door Uw Raad is nooit in het bestemmingsplan opgenomen nu ook niet ondanks onze
inspanning en medewerking. Hier hebben we f35.000,- voor geïnvesteerd ,nu blijkt geheel voor
niets , dit is onaanvaardbaar . Wij voelen ons geschoffeerd en misbruikt door eerdere College's
maar vertrouwen erop dat Uw College onze rechten zal respecteren.
Op 8 maart 2000 zijn we tijdens een drie partijen overleg tot een overeenstemming gekomen hoe
alles opgelost moest worden, alleen de Gemeente moest zijn plannen nog verder uitwerken .
Een week later is Burgemeester Tops plotseling overleden en er is door de Gemeente nooit meer
iets ondernomen, alleen hebben ze zoals twee jaar later bleek zonder ons medeweten een
redengevende omschrijving naar Gedeputeerde Staten gestuurd om een gedeelte van ons pand op de
Rijksmonumentenlijst te kunnen plaatsen, deze is op 20 maart 2000 door Rijksmonumenten
ontvangen met een aanvraag voor plaatsing op de Rijksmonumentenlijst ingediend door
Gedeputeerde Staten ,wij als belanghebbenden zijn hier nooit over geïnformeerd.
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Eind 2001 heeft de Gemeente te kennen gegeven dat ze het bestemmingsplan gingen herzien en am
S gewaagdhoede indeling van ons huisperceel er uit moest komen zien Dit hebben we per brief
4 temSoOl aan het College kenbaar gemaakt, hier staan we nog steeds achter, het * ook de
werkelijke situatie . Dit Kjkt nu per vergissing niet te zijn ingevuld.
Tijdens de procedures van de reconstructieplannen van de Provincie Noord-Brabant is
uitgesproken dat we recht hebben op een agrarische bouwblok ,wy gaan er vanuit dat dit College
; rechten respecteert en dit opneemt in "Dommelen 2009 " .
onzei
root gedeelte van onze eigendommen is in 1986 blauw omlijnd en goedkeuring aan
S 3 d l n . H i e r d o o r gaan we terug naar het bestemmingsplan van 1974 .
We weten al 35 jaar niet wat en hoe we verder kunnen in het bestemmingsplan, we hopen nu
eldeliikTduidelijkheid. Anieren hebben intussen aangegeven wat gerespecteerd en vastgesteld
moet wordin, wij hopen da^dïiidelijk gemaakt wordt in dit bestemmmgsplan.
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