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Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard

20.0E_011

T ean :

'Secr.:
Wij ontvingen op 19.01.2011 van de rechtbank Den Bosch een kopie van een faxbericht dat door
een medewerker van uw team "advies en management ondersteuning" aan de rechtbank Den Bosch
is verzonden aangaande de bouwvergunning van een appartementencomplex met 36
wooneenheden op de hoek Haagstraat/Willibrorduslaan. Deze fax vinden wij zeer intimiderend en
ook niet echt fatsoenlijk omdat op blz. 16 van het nieuwe besluit aangaande bovenstaande zaak,
staat:"Om dit besluit te schorsen dient,naast het instellen van het beroep tevens een voorlopige
voorziening gevraagd te worden". Dit hebben wij gedaan. Ook op blz. 14 van de gemeentegids staat
dat door het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank van Den Bosch een besluit
geschorst kan worden.
Ondanks deze voorlopige voorziening wil Woningbelang toch gaan bouwen zes weken na de datum
waarop het nieuwe besluit is verzonden. Woningbelang wil de uitspraak van de rechtbank n.a.v.
deze voorlopige voorziening niet afwachten. Dit vinden wij een zeer kwalijke zaak. Wij verwachten
van u dat u hier handhavend tegen optreedt.
Wij willen u in herinnering brengen dat in twee eerdere uitspraken van de rechtbank Den Bosch,
alsook in Hoger Beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, is geconcludeerd dat het
bebouwingspercentage niet juist is berekend. Om die reden moest een nieuwe beslissing worden
genomen.
In het nieuwe besluit waarbij de kadastrale percelen waarop gebouwd mag worden met 231 m2
worden overschreden, is nog steeds sprake van een zeer ernstige overschrijding van het
bebouwingspercentage.Om die reden hebben wij beroep aangetekend.
Wij begrijpen de haast van Woningbelang omdat de aanstaande huurders allang hebben moeten
wachten. Het was juister geweest als Woningbelang bij de huurders geen valse verwachtingen had
gewekt en met verhuren had gewacht totdat de bouwvergunning goed was gekeurd. Wij worden ook
benaderd door aanstaande bewoners, die ons de schuld geven van de vertraging van de bouw. U
begrijpt natuurlijk dat wij hiervan de schuld niet zijn, gezien het feit dat het bebouwingspercentage
niet juist is berekend.
Het zijn uiteindelijk de "Prestatieafspraken"tussen de gemeente en Woningbelang die ten grondslag
liggen aan alle problemen. Echter als twee partijen iets afspreken en de afspraak kan niet worden
nagekomen dan maakt men toch een nieuwe afspraak. Gezien het feit dat de prestatieafspraken
ruimschoots worden gehaald, zoals te lezen is in het visitatierapport 2010 door Raeflex in opdracht
van Woningbelang, kan met minder wooneenheden worden volstaan en een kleiner gebouw worden
gerealiseerd. Hierdoor kan het probleem van het bebouwingspercentage worden opgelost en
daarmee de problemen die daar indirect het gevolg zijn, nl een achteruitgang van de omgeving
bezien vanuit stedenbouwkundig aspect en de vermindering van privacy in onze achtertuinen.
Uiteindelijk zijn er alleen maar verliezers in deze zaak, de aanstaande huurders, woningbelang, de
gemeente Valkenswaard en de omwonenden. Wij hopen dan ook dat u handhavend optreedt en
woningbelang wil verzoeken om met bouwen te wachten totdat de voorzieningenrechter
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een uitspraak heeft gedaan in deze zaak.
Hoogachtend
A.H.L van Hirtum
St.Antoniusstraat 46
Valkenswaard.
Mede namens anderen.

Deze brief + een kopie van het faxbericht sturen wij ook door naar alle gemeenteraadsleden.
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Sylvia Mortel, van de
Postverwerking Postverwerking
01/24/113:41
Doorgest.: bouwvergunning Haagstraat/Willibrorduslaan
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> » "Hirtum v" <hvanhirtum(-onsbrabantnet,nl> 20-1-2011 18:58 > »
College van B&W en Gemeenteraadsleden,
Hierbij sturen wij u een faxbericht aan ons toegestuurd op 19jan.2011 door de rechtbank Den Bosch en onze reactie daarop
naar u toe.
vriendelijke groet
A. van Hirtum mede namens andere omwonenden.

yjpPÏ _ÏÏ1 ij

PagëT

"'"

18 Jifl. _DII

Ml

*r.DJOfi

V

_to'i_15
r»iiti +3iLv
JVJi!H\__ra*_rl

GEMF,[NTE

_I_4»_M <( i;
i-a_ f ï l _ f r _ , i _ a 4 _

VALKFNSWAA'R.-

F. I ö 3 ^

D u i. - ■

..nat»"'1""1''1'""

|n.,.

g^rkv;..-:!-^

i A sftn .'nv
li'M

FaKbericht
IÏJAU_IÜ20|]

__Lfll

ör'J'ijl i ||n_Ijpg

_ _ l i l _ _ k VH wAo^tK-cih, fftpjnr Desiuiiftttlir

T-CJllrnlis wui
FlUlUhMt

&T_-*_ÏKJ_i1M,

A _ _ ü |'4g?nrt

L

J_rn_r;

iSemswii' V_lkRwn_u4l

iwidit

_

Q__steïnoï?uiiw ^Püte^i;'
fl|. Vmband met het verroA öm Vurafcpqga w«f „ m m f vua n_iff, ft, v*n. H irtum mar
falrrfsklng ter JÉ tawv_5i__ïag vow 3 * 6 _ » ^ r s _ _ _ j : «ppo_iiKnlt_ a u iJt
WIlt&inif^wlas&IEaagïtjur, ij-fcii wj| n J_i vdgüiflp mirfo.
G£ grnnd val! da uiiqa-eak VAII uw teckUujik q n 27 afflfl 2U10 Js *te bnim'Kfgfiiiiiliig
sow__i iKij3 A_ffiari| lol n* n _ | *M -TJIKH JU li_ir_sxfin!—nh^ -ron de (i&uuto') bcillssiug.
up brawanT. Dps. ptawo kösiiasig is gjïKfciiiXn ög> Ld êeremtei 3*10 ra *Br?_ï_i|i <ij) M
ilKHsS.r2'33iJ..
V-ignriilltlfiluM^r (Waiiigb-hnfj) liat-t Mngeg-v^ ufo bsraid i . jjjh to wichten ntst
ln>Mwsti C-Cdnl Dp^i\^_>«lCtorKiörJnjil^^iart:}«iHnEis beifia, Mwn U_ ds vaarf w rti
lnlmiidta t_ _i « j l ^ i p n ^eiiDM_Jefeemh> vsui MS w ^ n _» bunwri_vgjltö.
ïk (rairöTPV Picp'll lilrfinrr V4U diw_i jpewetiH H *£tn.

Jtqffl

É«ne_—r en W-rliomkr,; van 'Vinlk-Oe.VMsid,
i=

*_—=**

tfifci

TCHEI Advi „ en M__£-mMi Oudcvsljeiiiilig

