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In aansluiting op de brief van 5 januari 2010 van de behandelend ambtenaar,
mevr. E. van den Boom, kenmerk 10uit0053, met als onderwerp "Behandeling
ontwerp structuurvisie deel A, januari 2010; en de bijlage: "concept
inspraakverslag"; willen wij mede namens onze cliënt de Weled. Heer L. van
Dooren, Zeelberg 31, 5555 XH Valkenswaard, tel.: 040 - 201 34 01, u alsnog
verzoeken medewerking te verlenen voor een verkaveling op grond gelegen
tegenover de huisno's Zeelberg 48, 50 en 52 en het toestemmen tot het bouwen
van een woning op elke kavel.
Wij zijn nu ongeveer 10 jaar met de gemeente bezig om vorenstaande te
bewerkstelligen echter tot op heden zonder enig resultaat
Onze cliënt gaat het in eerste instantie om een woning te kunnen bouwen voor
zijn zoon en eventueel ook voor zichzelf. Gezien de gezondheidstoestand van
onze cliënt, is het aan te bevelen dat deze kleiner, doch efficiënter gaat wonen,
een aangepaste woning met alle primaire voorzieningen op de begane grond is
voor hem onontbeerlijk. Onze cliënt wordt alleen maar ouder en zfn handicap zal
met de jaren niet beter worderv hopelijk stabiliseert!
Met de aanwezigheid van zijn zoon in de directe nabijheid kan clan voor de
toekomst voor een soort thuiszorg worden zorg gedragen.
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Wij zijn het overigens best wel met u eens dat de Zeelberg zijn cultuurhistorische
waarde moet blijven behouden, echter het gebied waar de heren van Dooren
willen bouwen ligt zo dicht bij het industrieterrein en heeft tegenover al een vrij
dichte bebouwing, dat daar met de komst van een tweetal woningen dit gebied
niet wordt geschaad.
Nogmaals spreken wij ons ongenoegen uit dat we meer dan 10 jaar bij de
gemeente aan het lijntje zijn gehouden met nog steeds geen positief resultaat
Mogen wij tot slot een serieus beroep doen op de welwillendheid van u als
raadsleden van de gemeente Valkenswaard en dat u dit verzoek van een
geboren en getogen inwoner van Valkenswaard, zéér serieus in behandeling wilt
nemen.
Hoogachtend,

Harry Baken b.v., Architekten bna
Valkenswaard

cc. de opdrachtgever de Weled. Heer L. van Dooren
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