
Beste commissie leden

Waarom tegen de bouw?

Voor de aankoop van onze woning in 2OI2 is door een voormalige wethouder tegen ons

gezegd dat op dit stuk groenstrook voorlopig geen woningen zouden komen. Eerst zou de

aansluiting op de rectorijstraat worden gebouwd (bestemmingsplan 1 ) en daarna evt aan de

andere kant van de beek (kapelheuvelstraat) waar nu een weiland is voor schapen

(bestemmingsplan 2) omdat de bestemmingsplannen al meer als l-0 jaar oud waren

en nog niet begonnen was met bouwen, was onze keuze voor aankoop van een vrijstaande

woning gevallen voor Hennenstraatje 8

- de voordelen waren: vrijstaand, geen overlast van buren links en rechts van ons huis, en

volop privacy in onze tuin.
- inmiddels hebben wij rechts van ons huis de schietboom van St. Cornelis waardoor we nu

iedere dag tegen een witte container aankijken, en nu zouden er links van ons huis nieuwe

woningen komen en deze worden dan ook nog zo gebouwd in een zodanige draaiing dat

zeker 5 percelen bij ons op de achterplaats kunnen kijken. Zo hebben wij geen privacy meer

op de achterplaats en tuin, zowel links als rechts van het huis.

- ook het verkeer zal flink toenemen wat het eens zo rustige straatje teniet zal doen. Wat

blijft er nog over van de fiets en wandeltochten voor de mensen die van het mooie landelijke

aanzicht genieten. Ook de dorpsbewoners die graag een ommetje maken met de hond.

- daarom ben ik TEGEN het wegnemen van de Rust en het landelijk aanzien van het

Hennenstraatje en VOOR bebouwing op de rectorijstraat. Hier liggen alle voorzieningen al in

de grond, dit kan de gemeente dan ook besparen, zeker in deze tijd.

Wat ons het ergste stoort is dat we verkeerd geïnformeerd zijn op de bijeenkomsten in het

MFA. Hier is alleen maar gepraat over boerderijwoningen en bungalows (zie folder) en er is

niets gezegd over hoogbouw. Dit is later bij de 3d" bijeenkomst bekend gemaakt. De

bouwhoogte op de folder ziet er heel anders uit dan wat het plan nu aan geeft. Ook hebben

wij een huisbezoek gebracht aan de initiatiefnemer waar dit bouwplan vanaf komt. Daar is

ook duidelijk gezegd dat er geen hoogbouw zou komen maar woningen zoals op

Hennenstraatje 12. Dit bestaat uit een één laag met kap. Goothoogte van 3.5 mtr. en

bouwhoogte van 6.5 mtr. Alleen de vrijstaande kavel ( wat eerst ook niet in het plan was

meegenomen) daar was de hoogte toen nog niet van bekend. Ook de ligging van de percelen

zijn weer veranderd.

Met andere woorden, de communicatie van zowel de initiatiefnemer als ook de gemeente

laat ver te wensen over!

Bij de bijeenkomst in het MFA wisten de gemeente ambtenaren en voorzitter van de

dorpsraad nog niet eens wie ik was, terwijl ik de meest betrokkenen ben op het

Hennenstraatje.
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Ook van een melkvee bedrijf tegenover het plan was men niet op de hoogte, en dan moeten

zij beslissen over het plan!

ln 2018 is er een enquête gehouden in het dorp wie interesse had in nieuwbouw in

Swartbroek. lnmiddels zijn er al 4 ingeschreven personen vanuit de enquête vertrokken uit

het dorp en 2 personen hebben een bestaand huis gekocht in het dorp. Deze waren allen

onder de 30 jaar. Ook gaan 2 ouderen vertrekken uit het dorp. Deze week komt er weer een

huis te koop staan. Waarom moet er dan gebouwd worden? En als de initiatiefnemer dan

toch graag wilt bouwen waarom dan niet in de wei in het verlengde van het Hennenstraatje.

De voordelen hiervan zijn: de speeltuin en trapveldje kunnen blijven, de achter buren en wij

hebben geen last van inkijk.

Ook zouden er dan nog bomen bijgezet kunnen worden zoals in het plan is voorzien.

Het zou de gemeente sieren als deze de initiatiefnemer verplicht om zich aan het plan te

houden die ook voorgesteld is aan de buurt en dorpsbewoners. Wat betreft de bouwhoogte

volgens de folder.

Graag zou ik een gesprek aan willen vragen daar de 5 min spreekrecht hier te kort voor is.

Wij hopen dat U op een andere beslissing kunt komen. En het plan nog een keer goed bekijkt

en samen met de buurtbewoners tot een compromis kunnen komen.

Bedankt voor U aandacht.

M.V.G.

Dhr. en Mevr. Douven

Hennenstraatje 8

6005 PH Weert
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Vereijken VastGoed SmOlen ers
ONTWIKKÊLING & MANAGEMENT

+31 (0) 495 -623110
info@vereijkenvastgoed.nl
Kantoor:
Cwartier nr 303 - Beekstraat 54 Weert

Postadres:
Steenspil5 - ó003 BS Weert

bouwbedriiÍ
+31 (0) 495 -s52113
inÍo@bouwbedrijf smolenaers.nl

Postadres:
Bij Polderte 16 - 6005 SP Weert

Interesse?
Mail of bel naar :

lnf o@vereijkenv astgoed.nl
+31 (0) 495 - 6?3'1"18

Info@bou wbed rijfsmolenaers
+31 (0) 495-552113
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