Zienswijzennota bestemmingsplan ‘Waalreseweg Rede’.
Het ontwerp bestemmingsplan Waalreseweg Rede heeft gedurende een periode van 6 weken, van 27
mei 2010 tot en met 7 juli 2010, ter inzage gelegen. Daarvan is openbare kennisgeving gedaan in de
Kempener Koerier en de Staatscourant. Gedurende deze inspraakperiode zijn er 7 zienswijzen
binnengekomen, waarvan 3 aangevuld op 2 augustus.
Hieronder worden de zienswijzen besproken. Cursief is de zienswijze weergegeven, waarna een
reactie van de gemeente is geformuleerd.
A. Waterschap De Dommel, ingekomen op 24 juni 2010.
1. De eerdere opmerkingen zijn naar tevredenheid in het plan verwerkt. De ontwikkeling van een
parkachtige setting voorziet niet in een verhardingstoename. Verder zal het hemelwater op het
verhard oppervlak volledig op eigen terrein worden verwerkt en wordt er geen gebruik gemaakt van
uitloogbare bouwmaterialen.
Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.

B. ARAG Nederland, namens de heer J.M.M.A. Faassen aan de Waalreseweg 46 te
Valkenswaard, ingekomen op 2 juli 2010.
2. In de toelichting staat omschreven dat de te bouwen woningen geen onevenredige toename van het
aantal vervoersbewegingen tot gevolg zal hebben, maar hieraan ligt geen onderzoek ten grondslag.
Er staat beschreven dat in een later stadium geheel moet worden bezien of het verkeersmodel moet
worden aangepast. Een goede ruimtelijke onderbouwing hierin ontbreekt. Daarnaast wordt door de
komst van de weg gevreesd voor hinder van de lichten die in de woning zullen schijnen.
Vanwege het aspect verkeer worden er geen belemmeringen verwacht voor de beoogde ontwikkeling.
Deze verwachting is gebaseerd op richtlijnen van de CROW in de ASVV (Aanbevelingen stedelijke
Verkeersvoorzieningen). Hieronder zullen wij dit nader toelichten.
Bij het beoordelen zijn wij uitgegaan van de mogelijkheden op basis van het huidige
bestemmingsplan. Hoewel de hinderlijke bedrijven feitelijk al geruime tijd weg zijn van het terrein, is
het bestemmingsplantechnisch nog steeds mogelijk dat er een nieuw bedrijf zich vestigt. Daarom
dient bij de beoordeling van de verkeersintensiteit niet uitgegaan te worden van de feitelijke situatie,
maar van de situatie die op basis van het huidige bestemmingsplan mogelijk is.
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Op basis van het huidige bestemmingsplan is er op het terrein bedrijven, handel en dienstverlening
mogelijk. De CROW heeft in de ASVV richtlijnen aangegeven voor het gemiddeld aantal
motorvoertuigbewegingen per netto ha bedrijventerrein per etmaal: 214. Het rede terrein is 10900 m2
groot. Hiermee komt het aantal voertuigbewegingen per etmaal uit op 233 voertuigen. Een andere
berekening van de CROW gaat uit van de hoeveelheid bebouwing. Uitgaande van de destijds
aanwezige bebouwing (waarbij nog geen rekening is gehouden met mogelijke verdiepingen) in de
functie dienstverlening zou men uitkomen op 258 motorvoertuigbewegingen per etmaal (3230 m2
bebouwing, waarbij per 100 m2 bruto vloeroppervlak per etmaal gemiddeld 8
motorvoertuigbewegingen).
CROW heeft in hun publicatie 256 aangegeven dat het aantal ritten van personenauto’s vanuit en naar
een woning per etmaal in een groen-stedelijk gebied 6,4 is. Het ochtendspitsuur (8.00-9.00 uur) heeft
een aandeel van ruim 10% van de etmaalintensiteit. Bij 81 woningen ligt het aantal
vervoerrsbewegingen op 518 auto’s per etmaal. Een en ander is hieronder schematisch weergegeven:

Mogelijkheden in het
bestemmingsplan
Richtlijn
vervoersbewegingen
Aantal

Totaal aantal
vervoersbewegingen.

Voorheen geldende bestemmingsplan
Bedrijven, handel en dienstverlening

Nieuw bestemmingsplan
Wonen

(1) 214 mvt/ etmaal per ha bedrijventerrein of
(2) 8 mvt/ etmaal voor 100 m2 bruto
vloeroppervlak
(1) Rede terrein 10.900 m2
(2) Begane grond bebouwing voor sloop: 3230
m2
(1) 233 mvt/ etmaal
(2) 258 mvt/ etmaal

6,4 mvt/ etmaal/ woning

81 woningen

518 mvt/ etmaal.

Deze toename van het aantal vervoersbewegingen is acceptabel voor de Waalreseweg. Het betreft
immers een toename van 285 auto’s in 24 uur. Daarnaast moet men de toename zien in verhouding
met de huidige etmaal intensiteit. Volgens het verkeersmodel van DHV (uit 2007) was de etmaal
intensiteit op dit gedeelte van de Waalreseweg in 2006 3624 mvt/24h. Uitgaande van een autonome
groei van 2% per jaar, dan zouden er in 2010 3920 voertuigen moeten rijden. Ten opzichte van de
etmaal intensiteit van 3920 voertuigen in 2010, is de toename van het aantal vervoersbewegingen
slechts een toename van 6,6% ten opzichte van de oude situatie. In de spits is dat 2,8 auto’s in het
drukste spitsuur erbij t.o.v. de oude situatie. Doordat een deel van deze auto’s de Waalreseweg op
rijden richting Eindhovenseweg en een deel richting kerkhofstraat en Nieuwe Waalreseweg, is er
geen sprake van een onevenredige toename van het aantal vervoersbewegingen.
Bovendien heeft deze ontwikkeling als positief gevolg dat hinderlijke bedrijven, met het daarbij
behorend (vracht)verkeer, blijvend uit het centrum verdwijnen. Dit heeft naar verwachting een
positief effect op de verkeersveiligheid.
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Het aanpassen van het verkeersmodel is niet aan de orde. Wel staat aangegeven dat het
verkeersbeleidsplan wordt geactualiseerd. Het verkeersbeleidsplan bevat een totaalvisie voor de
gemeente Valkenswaard op het gebied van verkeer en vervoer en heeft als hoofddoelstellingen het
verbeteren van de leefbaarheid en de doorstroming. Belangrijke uitgangspunten van het verkeersplan
zijn het verminderen van de verkeersdruk in het centrum en het beter benutten van de bestaande
infrastructuur. Het is niet zo dat de verkeerafswikkeling in en rond Valkenswaard structureel
verbeterd moet worden voordat het nieuwe woongebied wordt ingericht. Deze ruimtelijke
ontwikkeling is niet afhankelijk van de uitgangspunten in het verkeersbeleidsplan.
Bij de inrit tegenover een woning kan er altijd last zijn van lichthinder. In dit geval is het verplaatsen
van de inrit voor sommige omwonenden en positieve ontwikkeling en voor sommige omwonenden
een negatieve ontwikkeling. Bij een ruimtelijke ontwikkeling is dit echter lastig te voorkomen.
Bovendien zijn de negatieve effecten niet zodanig dat het plan hierop aangepast zou moeten worden.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
3. De ontheffing voor hogere grenswaarden geluid is onaanvaardbaar. Een besluit als het
onderhavige mag alleen worden genomen indien is gebleken dat het toepassen van maatregelen
teneinde de geluidsoverschrijding te voorkomen onvoldoende doeltreffend zijn. De conclusie dat de
realisatie van een geluidsreducerend wegdek technisch niet of nauwelijks (alleen tegen hoge kosten)
mogelijk is, is onvoldoende gemotiveerd. Tevens blijkt nergens dat er een akoestisch onderzoek is
gevoerd met betrekking tot de omliggende omgeving. Hieromtrent dient een nader onderzoek te
worden gevoerd.
Ten aanzien van de mogelijkheden van bronmaatregelen kan het volgende worden gemeld:
In de toelichting van het bestemmingsplan staat beschreven dat de maatregelen aan de weg en in het
overdrachtsgebied verkeerstechnisch, stedenbouwkundig en financieel niet haalbaar en niet doelmatig
zijn. In de bijlage ‘akoestisch onderzoek’ staat omschreven waarom bronmaatregelen en
overdrachtsmaatregelen onvoldoende mogelijk zijn.
De aanleg van een geluidsreducerend wegdek is een bronmaatregel. Een geluidsreducerend wegdek is
vanuit civieltechnisch oogpunt niet realistisch op kruispunten, vanwege kwaliteitsverlies door
wringing vanwege draaien, afremmen en optrekken van verkeer. Een geluidsreducerend wegdek
werkt met name van snelheden van 30 kilometer en meer. Bij korte wegvakken wordt deze snelheid
vaak niet gehaald en zal ook hier wringing optreden.
Bronmaatregelen in de zin van verkeersmaatregelen zoals verlaging snelheid of verkeersintensiteiten,
wijziging samenstelling verkeer, wijziging route zwaar verkeer staan niet op zich. Vaak zijn deze
verkeersaspecten onderdeel van een verkeersplan dat voor de gehele gemeente is opgesteld.
Verandering op een deel van het wegennet zullen consequenties hebben voor een groter gebied. Het
realiseren van dit soort ad-hoc maatregelen dient dan ook niet overwogen te worden. Wel kan in een
later stadium in groter geheel bezien worden of het verkeersmodel dient te worden aangepast. Dit is
echter niet relevant voor het voorliggend akoestisch onderzoek.
Vanwege bovenstaande motieven is nader onderzoek naar het effect van bronmaatregelen en de
daaraan verbonden financiële consequenties overbodig.
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Het plaatsen van een geluidsscherm of- wal is een overdrachtsmaatregel. Plaatsing is alleen mogelijk
als er voldoende ruimte is tussen de bron en ontvanger. In de praktijk komt dit slechts voor bij
snelwegen, provinciale wegen en nieuwe ringwegen (vaak stroomwegen genoemd). Daarnaast
kunnen schermen een ongewenste verkeerskundige of stedenbouwkundige barrière vormen. Het is
reëel om overdrachtsmaatregelen daarom alleen te onderzoeken en af te wegen bij de aanleg en
reconstructie van nieuwe stroomwegen en bij de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen langs
stroomwegen.
Maatregelen zoals het creëren van meer afstand tot de bron, zijn niet altijd reëel vanwege
ruimtegebrek. Ook de financiële haalbaarheid van een plan speelt hierbij een rol. Gezien de afstand
tussen de weg en de woningen is het niet mogelijk om schermen of wallen te plaatsen. Daarnaast
zouden deze een te grote hoogte moeten hebben. De kosten van schermen zijn niet berekend omdat
deze niet te realiseren zijn. Gezien het bovenstaande zijn overdrachtsmaatregelen in dit onderzoek
niet verder onderzocht.
Met betrekking tot de omliggende omgeving kan het volgende worden opgemerkt:
De verplichting tot uitvoering van een akoestisch onderzoek is vastgelegd in de Wet geluidhinder
(Wgh). De Wgh bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai, industrielawaai en luchtvaartlawaai. De Wgh geeft aan dat
een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een
bestemmingsplan of het nemen van een projectbesluit indien het plan een geluidgevoelig object
mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe
geluidsbron mogelijk maakt. Het is dus niet noodzakelijk om een akoestisch onderzoek te voeren naar
de bestaande omgeving.
Bij de bepaling van de geluidbelasting zijn de gevels binnen het plan, en ook de bestaande bebouwing
rondom het plan, in het rekenmodel ingebracht als geluidafschermende en geluidreflecterende
gebouwen. Dit staat zo ook opgenomen in het akoestisch onderzoek. De gevelreflectie is hierbij op de
voorgeschreven wijze in beeld gebracht. De geluidsbelasting is berekend op grond van de gegevens
afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Valkenswaard.
Uit de berekeningen blijkt dat op enige woningen een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde
van 48 dB zal optreden. Dit betreft hierbij een beperkt aantal woningen van het gehele gebied,
waarbij de overschrijding 1 tot 8 dB bedraagt. Bij het verlenen van een hogere waarde vindt een
zorgvuldige afweging plaats, waarbij ook het woonklimaat wordt beoordeeld. Hierbij worden
ondermeer de aanwezigheid van een geluidluwe zijde en de ligging van de geluidgevoelige
vertrekken aan de geluidluwe zijde betrokken. Aanvullend hierop wordt bij het verlenen van de
bouwvergunning erop toegezien dat de geluidwering van de gevel zal voldoen aan de eisen uit het
Bouwbesluit, zodat ook binnen de woningen een goed woonklimaat wordt gewaarborgd.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
4. Gevreesd wordt dat het naastgelegen bedrijfspand van Woningbelang ook ontwikkeld gaat worden
met appartementen. Van deze toekomstige appartementen zullen de bewoners ook over de weg
moeten. Dit zal voor nog meer overlast en verkeer zorgen.
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De mogelijkheid om het naastgelegen bedrijfspand van Woningbelang te ontwikkelen is op dit
moment niet aan de orde. Op het moment dat er een dergelijk verzoek ligt zal beoordeeld worden of
dit een goede ruimtelijke ordening is en zal hiervoor een aparte procedure doorlopen worden. Voor
die procedure bestaat op dat moment de gebruikelijke rechtsbescherming.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
5. Gevreesd wordt voor vermindering van de waarde van zijn onroerende zaak. Er zal eventueel een
beroep worden gedaan op artikel 6.1 Wro en er zal een planschadeverzoek worden ingediend.
Als men van mening is dat er sprake is van schade, kan een tegemoetkoming in schade worden
aangevraagd bij de gemeente. De gemeente heeft hiervoor een aanvraagformulier opgesteld welke
verkrijgbaar is bij de gemeente. Desgewenst is het formulier ook te downloaden op
www.valkenswaard.nl – productencatalogus – tegemoetkoming in schade.
Voor een tegemoetkoming om planschade dienen de volgende zaken opgestuurd te worden:
- volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier tegemoetkoming in schade
- kopie eigendomsbewijs of eventueel contract economische overdracht
- schriftelijke opgaaf van reden waarom u meent voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen
- een onderbouwing van de hoogte van de gevraagde tegemoetkoming
- eventuele informatie met betrekking tot inkomensderving.
Voor behandeling van de aanvraag om tegemoetkoming in schade, dient een drempelbedrag van €
300,- worden betaald. Dit bedrag wordt terugbetaald bij een gehele of gedeeltelijke positieve
beslissing op de aanvraag.
Het college van burgemeester en wethouders vraagt voor de behandeling van de aanvraag advies van
een onafhankelijk adviesbureau. In de ‘Procedureverordening voor tegemoetkoming in schade 2008’,
vastgesteld door de gemeenteraad op 29 oktober 2008, staat het verdere verloop van de procedure.
Ook deze is op te vragen bij de gemeente of te downloaden op dezelfde pagina.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
C. De heer D.W. Mollemans, wonende aan de Richterpad 32 in Valkenswaard, ingekomen op 5
juli 2010.
6. Het plan zal voor onaanvaardbare verkeersoverlast voor de omgeving zorgen. Met name omdat het
plangebied slechts via één weg ontsloten wordt. Het gaat daarbij met name om verkeersbewegingen
richting de Eindhovenseweg en vice versa. De Waalreseweg kent nu al ernstige verkeersopstoppingen
met de daarbij behorende geluidoverlast, stankoverlast en ernstige luchtverontreiniging. Het
verbeteren van de verkeerssituatie laat nog jaren op zich wachten. De verkeersafwikkeling in en rond
Valkenswaard moet structureel verbeterd worden, voordat het nieuwe woongebied wordt ingericht.
Voor de behandeling van deze zienswijze wordt verwezen naar punt 2 van dit inspraakverslag. Als
aanvulling daarop kan worden gemeld dat de stankoverlast/ luchtverontreiniging in dit geval geen
wettelijke normen worden overschreden. Het aanpassen van het bestemmingsplan is niet aan de orde.
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7. Eerst moet bezien hoe de bestaande geluidsbelasting kan worden verminderd en pas daarna kan
bezien worden of de locatie geschikt is voor het oprichten van nieuwe woningen. In dit geval wordt
een reeds overbelaste situatie verslechterd door meer woningen toe te voegen, zonder dat concreet
zicht bestaat op het verbeteren van de verkeersleefbaarheid.
In Nederland zijn afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet (de
geluidsnormen). De normen, welke dienen te worden gehanteerd, zijn afhankelijk van de situatie. In
de Wet geluidhinder worden nieuwe en bestaande situaties onderscheiden. Dit project is een nieuw te
projecteren geluidsgevoelige bebouwing. Volgens de Wet geluidhinder geldt voor alle nieuw te
bouwen geluidsgevoelige bestemmingen een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Wanneer deze waarde
wordt overschreden en geluidsbeperkende maatregelen niet mogelijk en/of doelmatig zijn, kan het
college van burgemeester en wethouders, onder voorwaarde, een hogere maximaal toelaatbare
geluidsbelasting vaststellen. Deze mogelijkheid is opgenomen vanwege de kosten-batenafweging.
Aan de ene kant willen we de geluidsbelasting van alle woningen beperken. Aan de andere kant, kan
dit niet tot elke prijs. Het uitvoeren van geluidsbeperkende maatregelen kost nu eenmaal veel geld. De
vergunningverlener kan daarom onder bepaalde voorwaarden een ontheffing van de
voorkeursgrenswaarde verlenen en een zogenaamde hogere waarde vaststellen. De waarden zijn aan
in de Wet geluidhinder opgenomen maxima gebonden. Het plan voldoet aan de voorwaarden
opgenomen in de wet.
Het plan voldoet hiermee aan wet- en regelgeving en is het dus niet noodzakelijk om eerst de
bestaande geluidsbelasting te verminderen.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
8. De keuze voor slechts één ontsluitingsweg leidt tot een onveilige situatie, bijvoorbeeld in geval van
calamiteiten. Een tweede ontsluiting op de Kerkhofstraat zou voor de hand liggen. Dit zal leiden tot
een meer veilige situatie en zal de bestaande verkeersoverlast minder verslechteren.
Er is bewust voor één ontsluitingsweg gekozen. De toevoeging van nog een ontsluitingsweg zou het
groene karakter van de nieuwe ontwikkeling aantasten, omdat dan veel groen verhard zou moeten
worden. Daarom is er voor gekozen om het plan via een weg te ontsluiten en voor calamiteiten de
volgende voorziening te realiseren:
- een extra ontsluiting voor de hulpverlening via het bedrijventerrein Rede;
- de mogelijkheid voor de hulpverlening om het terrein te betreden vanaf het Kerkeveld.
Door deze ontsluitingsmogelijkheden in geval van een calamiteit, wordt voldaan aan de beleidslijn
‘Bluswatervoorziening en bereikbaarheid’.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
9. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt melding gemaakt van het woningmarktonderzoek
Valkenswaard. In de toelichting wordt geen opmerking gemaakt over de vraag naar appartementen.
Dat bevreemdt, nu bekend is dat in de gemeente er een enorm overschot aan appartementen is en uw
Raad eerder al heeft uitgesproken dat bij nieuwbouwprojecten vooral grondgebonden woningen
moeten worden gebouwd. Dit plan sluit niet aan bij de woningbehoefte.
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De keuze om hier appartementen te bouwen volgt uit het ‘Woningbouwprogramma 2006 – 2010’.
Middels voorliggende ruimtelijke invulling wordt bijgedragen aan het realiseren van woningen voor
senioren, één van de speerpunten van het ‘Woningbouwprogramma 2006-2010’ dat op 1 juni 2006
door de gemeenteraad is vastgesteld. Ook migratiecijfers van de gemeente Valkenswaard laten zien
dat met name senioren behoeft hebben aan passende woonruimte. De vraag naar seniorengeschikte
appartementen is heel erg groot. De gemiddelde wachttijd voor senioren (60+) is gemiddeld 7 tot 8
jaar. Om aan deze vraag te kunnen voldoen moeten veel woningen gebouwd worden.
Wel is er een kentering merkbaar in het beleid. Uit de algemene conclusie van het
woningmarktonderzoek blijkt dat het belangrijk is dat er een verschuiving plaats gaat vinden van
appartementen naar grondgebonden woningen. Dit betekent dat er meer ingezet moet gaan worden op
grondgebonden woningen en veel minder op appartementen. Er moet hierbij niet alleen gekeken
worden naar nieuwe plannen, maar ook lopende plannen die nog stuurbaar zijn. Onder “stuurbaar”
wordt in dit geval verstaan: plannen die nog aanpasbaar zijn doordat ze zich bijvoorbeeld nog in de
beginfase van planvorming zitten of doordat de gronden in gemeentelijk eigendom zijn of doordat de
ontwikkeling om welke reden dan ook stil ligt. Voor de Waalreseweg zijn al prestatieafspraken
gemaakt met Woningbelang en zijn de plannen in de eindfase van de planvorming. Aanpassen van dit
plan is, gelet op het stadium waar het plan zich bevindt, niet gewenst.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
D. Boskamp en Willems advocaten, namens de heer P.F.A. van Ham, wonende aan het
Richterpad 28 en de heer J.C.H. Roy, wonende aan het richterpad 40, beiden te Valkenswaard,
ingekomen op 6 juli 2010.
10. De eerdere inspraakreactie die is ingediend op de gebiedsvisie, is nog steeds van toepassing.
Voor de inspraakreactie en onze reactie daarop verwijzen wij naar het eindverslag van de inspraak
van de gebiedsvisie Waalreseweg Rede. Onze reactie is ongewijzigd. Het bestemmingsplan is
gebaseerd op de vastgestelde gebiedsvisie.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
11. Het plan zal voor onaanvaardbare verkeersoverlast voor de omgeving zorgen. Met name omdat
het plangebied slechts via één weg ontsloten wordt. Het gaat daarbij met name om
verkeersbewegingen richting de Eindhovenseweg en vice versa. De Waalreseweg kent nu al ernstige
verkeersopstoppingen met de daarbij behorende geluidoverlast, stankoverlast en ernstige
luchtverontreiniging. Het verbeteren van de verkeerssituatie laat nog jaren op zich wachten. De
verkeersafwikkeling in en rond Valkenswaard moet structureel verbeterd worden, voordat het nieuwe
woongebied wordt ingericht.
Voor de behandeling van deze zienswijze wordt verwezen naar punt 6 van dit verslag.
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12. Eerst moet bezien hoe de bestaande geluidsbelasting kan worden verminderd en pas daarna kan
bezien worden of de locatie geschikt is voor het oprichten van nieuwe woningen. In dit geval wordt
een reeds overbelaste situatie verslechterd door meer woningen toe te voegen, zonder dat concreet
zicht bestaat op het verbeteren van de verkeersleefbaarheid.
Voor de behandeling van deze zienswijze wordt verwezen naar punt 7 van dit verslag.
13 De keuze voor slechts één ontsluitingsweg leidt tot een onveilige situatie, bijvoorbeeld ingeval van
calamiteiten. Een tweede ontsluiting op de Kerkhofstraat zou voor de hand liggen. Dit zal leiden tot
een meer veilige situatie en zal de bestaande verkeersoverlast minder verslechteren.
Voor de behandeling van deze zienswijze wordt verwezen naar punt 8 van dit verslag.
13. In de toelichting van het bestemmingsplan wordt melding gemaakt van het woningmarktonderzoek
Valkenswaard. In de toelichting wordt geen opmerking gemaakt over de vraag naar appartementen.
Dat bevreemdt, nu bekend is dat in de gemeente er een enorm overschot aan appartementen is en uw
Raad eerder al heeft uitgesproken dat bij nieuwbouwprojecten vooral grondgebonden woningen
moeten worden gebouwd. Dit plan sluit niet aan bij de woningbehoefte.
Voor de behandeling van deze zienswijze wordt verwezen naar punt 9 van dit verslag.
E. DAS rechtsbijstand namens de heer Th. P.M. Smits, wonende aan de Dijkstraat 52 in
Valkenswaard, ingekomen een pro forma zienswijze op 7 juli 2010 (faxbericht), zienswijze
aangevuld op 2 augustus 2010
14. De Dijkstraat is een rustieke straat. De geplande hoogbouw zal afbreuk doen aan de kwaliteit van
de leefomgeving. Op de plankaart zijn twee groene zichtlijnen aangegeven. Vanuit de Waalreseweg in
de nabijheid van de markt, is echter alleen maar geplande hoogbouw te zien, wat niet gewenst is.
De ontwikkeling grenst niet aan de Dijkstraat en zal daarmee ook geen afbreuk doen aan de kwaliteit
van de leefomgeving in de Dijkstraat. Aan de achterzijde van de woningen aan de Dijkstraat liggen
grondgebonden woningen, wat goed aansluit aan de bestaande woningen aan de Dijkstraat.
De plaatsing van de gebouwen is heel bewust gekozen en is gebaseerd op de vastgestelde
gebiedsvisie. Bij het opstellen van de gebiedsvisie is er duidelijk rekening gehouden met het
Masterplan Centrum en het structuurstreefbeeld wat daarin is opgenomen. Hierin staat opgenomen dat
wordt gestreefd om het groen vanuit de kom te verbinden met het aangrenzend landschap. Juist door
te kiezen voor hogere bebouwing is het mogelijk om een groenere omgeving te behouden door middel
van groene zichtlijnen. Dit bestemmingsplan is een uitwerking van deze visie.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
15. De Dijkstraat, Huisveld en Akkerstraat worden in ernstige mate gebruikt als sluiproutes voor
woon-werkverkeer. Er is veel verkeer en er wordt te hard gereden. Gevreesd wordt dat de komst van
81 woningen in het plangebied het geschetste verkeersbeeld in de Dijkstraat zal verergeren. In dat
kader is er ook bezwaar tegen de geplande inrit van de appartementen aan de Dijkstraat.
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In de toelichting van het bestemmingsplan hebben wij aangegeven dat er geen sprake is van een
onevenredige toename van het aantal vervoersbewegingen. Bij punt 2 van dit verslag is aangegeven
dat er sprake is van een globale toename van 285 auto’s in 24 uur. Een deel van deze auto’s zal de
Waalreseweg op rijden richting Eindhovenseweg en een deel richting Kerkhofstraat en Nieuwe
Waalreseweg. Van het gedeelte dat richting de Eindhovenseweg rijdt, zal slechts een beperkt aantal
de Dijkstraat in rijden. Gelet hierop is de toename van het aantal vervoersbewegingen aan de
Dijkstraat minimaal. Overigens heeft dit bestemmingsplan geen inrit van de appartementen aan de
Dijkstraat. In de gebiedsvisie Waalreseweg Rede was er wel een inrit opgenomen aan de Dijkstraat.
Echter, de gebiedsvisie is opgesplitst in meerdere bestemmingsplannen. Dit bestemmingsplan biedt
niet de mogelijkheid voor appartementen en een inrit aan de Dijkstraat.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
16. De situering van de appartementen en de grondgebonden woningen zorgen voor een
vermindering van zijn woongenot alsmede aantasting van zijn privacy. Er zou een groene wal
aangelegd moeten worden tussen zijn perceel en de grondgebonden woningen.
Het beleid is de laatste jaren gericht op inbreiding (het verdichten van het bebouwde weefsel), wat
betekent dat sommige gebieden een verdere verdichting moeten krijgen. Hierbij houdt men rekening
met wat er stedenbouwkundig acceptabel is en of welke mogelijkheden er al zijn op basis van het
huidige bestemmingsplan.
De voorgestelde ontwikkeling zoals opgenomen in de gebiedsvisie zal inderdaad invloed hebben voor
de privacy van de omwonenden. Waar men nu voor een groot gedeelte uitkijkt op een kale vlakte,
komen er volgens het bestemmingsplan appartementen en grondgebonden woningen. In die zin is er
zeker sprake van verstening van het gebied. Bij het opstellen van de gebiedsvisie, die nu vertaald is in
het bestemmingsplan, is de privacy van de omwonenden echter wel een aandachtspunt geweest. De
hoogte van de geprojecteerde appartementen en de afstand tot privétuinen is zodanig, dat voor
hinderlijke inkijk niet gevreesd behoeft te worden. Wij vinden het dus niet noodzakelijk om een
groene wal aan te leggen tussen de bestaande woningen aan de Dijkstraat en de nieuwe
grondgebonden woningen.
Daarnaast sluiten de achtertuinen aan de Dijkstraat voornamelijk aan bij de grondgebonden woningen
en is er een ruime afstand van de nieuwe bebouwing en de bestaande bebouwing. Gelet op deze
afstand, vinden wij de vermindering van privacy (in de vorm van mogelijke inkijk), niet dusdanig dat
hiervoor het bestemmingsplan aangepast zou moeten worden. Ten aanzien van de aantasting van de
privacy en het woongenot willen wij opmerken dat wij Woningbelang hebben verzocht bij het
ontwerp van de woningen rekening te houden met de privacy van omwonenden en de inkijk te
beperken.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
17. In het ontwerpbestemmingsplan is een paragraaf over de autoverkeerstructuur opgenomen.
Daarin mist een passage over de Dijkstraat. Er zijn bezwaren tegen de twee extra ontsluitingen aan
de Waalreseweg omdat hiermee het aantal verkeersbewegingen toeneemt. Daarnaast is de stelling
onvoldoende onderbouwd dat het woningbouwproject geen ingrijpende gevolgen zal hebben voor de
infrastructuur van de directe omgeving van het plangebied.
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Het bestemmingsplan gaat uit van één extra ontsluitingsweg aan de Waalreseweg. Voor de
behandeling van deze zienswijze wordt verwezen naar punt 2 van dit verslag. Zoals bij punt 15 van
dit verslag staat beschreven is de toename aan de Dijkstraat zeer marginaal. Gelet daarop vinden wij
een toelichting daarop in het bestemmingsplan niet noodzakelijk.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
18. De extra parkeerplaatsen aan het Kerkeveld zal tot meer verkeer door de Dijkstraat leiden. Het
Huisveld is nog vrij van betaald parkeren en zal ongetwijfeld vaker gebruikt gaan worden om de
auto’s op een goedkope wijze te parkeren. Gevreesd wordt voor een toename van het parkeren van
buitenaf in de Dijkstraat als gevolg van de geplande woningbouw in het plangebied.
Ons parkeerbeleid staat omschreven in de Beleidsnota parkeernormering gemeente Valkenswaard.
Hierin staat verwoord dat voor iedere woning die gebouwd gaat worden een bepaalde hoeveelheid
parkeerplaatsen gebouwd moeten worden. De gemeente hanteert voor dit gebied voor grondgebonden
woningen 1,4 parkeerplaats per woning en voor appartementen 1,6 parkeerplaats per woning. Binnen
het plangebied dienen daartoe 127 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. Deze worden deels
gerealiseerd onder de appartementengebouwen en deels in het openbaar gebied. Aangezien het plan
voldoet aan het parkeerbeleid, verwachten wij geen extra parkeeroverlast aan de Dijkstraat.
Overigens zijn in dit plan geen extra parkeerplaatsen opgenomen aan het Kerkeveld.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
19. Er worden in totaal 64 huurappartementen seniorgeschikt gerealiseerd. Cliënt is er niet van
overtuigd dat deze huurappartementen alleen door senioren zullen worden bewoond, maar ook door
gezinnen met kinderen. Verzocht wordt om meer duidelijkheid omdat ze alleen worden bestempeld als
seniorgeschikt in plaats van seniorenappartementen. Gezinnen geven immers meer verkeersoverlast
dan gezinnen. Daarnaast wordt voorgesteld om de appartementen op de LTS te realiseren.
De 64 huurappartementen zijn seniorgeschikt. De woningen zijn zo vormgegeven dat ze minder
interessant zijn voor gezinnen. Dit betekent dat Woningbelang bij de toewijzing van de woningen de
voorkeur zal geven aan senioren. Het is echter niet uitgesloten dat er ook niet-senioren in de
woningen komen te wonen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de inhoud van het bestemmingsplan.
De ontwikkeling aan de LTS is een afzonderlijke ontwikkeling die het reguliere traject zal doorlopen
en getoetst zal worden aan bestaand beleid.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
20. Bij de behandeling van de gebiedsvisie is een aangepast schetsplan ingediend waarbij meer
aandacht is besteed aan een kwalitatieve woonomgeving, gesitueerd in meer groen, waarbij ten koste
van de appartementen meer nadruk is gelegd op grondgebonden woningen voor senioren en starters.
Er is in het kader van het ontwerpbestemmingsplan niets met deze schets gedaan en dit had in het
kader van een faire belangenafweging wel moeten gebeuren.
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Wij waarderen dat de moeite is genomen om met een alternatief schetsplan te komen. Wij hebben dit
schetsplan beoordeeld bij de vaststelling van de gebiedsvisie. Destijds hebben wij overwogen dat wij
een invulling met appartementen en het creëren van een accent op deze locatie een gewenste
ontwikkeling vinden. Ook vinden wij het belangrijk dat er voldoende woningen worden gerealiseerd.
In die fase heeft de belangenafweging plaatsgevonden. Het schetsplan heeft destijds niet tot een
gewijzigde gebiedsvisie gezorgd. Het bestemmingsplan is gebaseerd op de vastgestelde gebiedsvisie.
De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan aan te passen.
F. DAS rechtsbijstand namens de heer B. van Gurp, wonende aan de Dijkstraat 44 in
Valkenswaard, een pro forma zienswijze op 7 juli 2010 (faxbericht), zienswijze aangevuld op 2
augustus 2010
21. De zienswijze is idem aan de zienswijzen nummer 14 tot en met 20
Voor de beantwoording van de zienswijze wordt verwezen naar de nummers 14 tot en met 20
G. DAS rechtsbijstand namens de heer en mevrouw Jenneskens, wonende aan de Dijkstraat 46
in Valkenswaard, een pro forma zienswijze op 7 juli 2010 (faxbericht), zienswijze aangevuld op
2 augustus 2010
22. De zienswijze is idem aan de zienswijzen nummer 14 tot en met 20
Voor de beantwoording van de zienswijze wordt verwezen naar de nummers 14 tot en met 20
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