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Geachte raad,

Bijgaand zenden wij u in kopie het aan ons toegezonden antwoordformulier. De eerder door
ons ingediende zienswijzen behoeven niet te worden gehandhaafd, aangezien deze reeds in de
laatste versie van het ontwerpbestemmingsplan zijn verwerkt.
In aanvulling op de eerder ingediende zienswijzen wensen wij nog het volgende aan te geven.
Het pand Brouwerijplein 84 is gebouwd als woning. Later is het deels in gebruik genomen als
kantoor, en weer later is het geheel in gebruik genomen als kantoor (van de brouwerij). Sinds
2004 hebben wij het pand ook als kantoor in gebruik.
Het thans vigerende bestemmingsplan laat (als wij dit goed begrepen hebben) gebruik toe als
woning en/of kantoor. In het ontwerpbestemmingsplan is de bestemming beperkt tot
(zakelijke) dienstverlening (met inbegrip van kantoor).
;
Wij hechten er aan om voor de toekomst een (mede)gebruik als woning mogelijk te laten
blijven. Mede gezien de historie van dit pand lijkt ons dit ook in overeenstemming metjie
cultuurhistorische waarde die aan dit pand wordt toegekend. Wij zouden dan ook graag zien
dat in het nieuwe bestemmingsplan deze mogelijldieid opengelaten wordt.
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Graag zien wij het ontwerp bestemmingsplan Dommelen 2009 in deze zin aangepast.
Met/vriendelijke groet,

M/P.M. Willems

R.H.J. Smeets

GEMEENTE
VA L K E N S W A A R D

ANTWOORDFORMULIER
In het kader van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan "Dommelen 2009", verklaart
ondergetekende het volgende:
De door ondergetekende op

2009 ingediende zienswijzen, die reeds in het bezit

zijn van de gemeente Valkenswaard, dienen*
D geheel in stand te blijven.
D aangevuld te worden (de aanvullingen kunt u bij dit formulier voegen of separaat toezenden).
S* ingetrokken te worden,^ XJoVyfl &i/w'£* kt

ulofde.^
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Voor akkoord,

Naam
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Adres
Datum
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Handtekening :

* Aankruisen wat van^fofepassing
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