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Geachte, 

Bij deze willen wij bezwaar maken tegen het voornemen om het bestemmingsplan te wijzigen voor 

Vensteeg 1. 

Wij hebben in 2008 ervoor gekozen een woning te kopen in het buitengebied van Weert gelegen aan 

de Vensteeg 2 om vrij te kunnen wonen. Er is ons toen ook van verschillende kanten, Gemeente , 

verkopers en makelaar medegedeeld dat er geen woningen meer gebouwd gaan worden op de 

aangrenzende percelen. Nu 10 jaar later blijkt dit dus niet het geval te zijn. 

Wij vinden dan ook dat wij dermate in onze privacy worden aangetast en ook niet meer vrij zitten op 

onze huidige locatie wanneer deze bestemmingsplan-wijziging doorgaat. Daarnaast zal ons 

woongenot dermate afnemen wanneer wij ingesloten worden door aangrenzende huizen. 

De tekeningen van de woning, waar een 2® verdieping in aangegeven wordt die een hoogte heeft 

van 6,5 meter, geeft bij ons op verschillende plaatsen (woonkamer, slaapkamer en terras) een inkijk 

vanuit deze verdieping. 

In onze later gerealiseerde woonkamer hebben wij raampartijen laten maken op het vrije uitzicht en 

de aanrijroute, dit word door de bouw van deze woning met tweede verdieping en met name door 

de ligging op het perceel van het bouwplan volledig te niet gedaan. 

Daarnaast zetten wij onze vraagtekens bij het uitgevoerde bodemonderzoek. Hier zijn op cruciale 

punten, met name dicht langs de weg Vensteeg, maar op 0,5 meter diepte bemonsterd. Waarom hier 

ook niet op minimaal 1,5 meter? Dit omdat hier vroeger nogal wat veetransporten over heen gegaan 

en de zijkanten van de weg verhard zijn met sintels. 

Ook gaat onze zorg uit naar de paddentrek die elk voorjaar in onze omgeving plaatsvindt. De padden 

komen vanaf de ringbaan / graswinkel en zoeken dan het Peelgebied op waar, zoals u weet veel 

water/moeras gebied aanwezig is wat deze dieren nodig hebben om daar hun eitjes te leggen. 



Met het bouwen van verschillende nieuwe woningen in ons gebied wordt deze natuurlijke 
paddentrek danig verstoord, laat staan onmogelijk gemaakt voor de padden. 

Wellicht overbodig, maar hoe zit het met de nieuwe wetgeving omtrent de stikstofregels binnen de 
Gemeente Weert. Mogen er überhaupt wel zoveel woningen bij gebouwd worden en dan met name 
in een natuurgebied waar wij ons toch in bevinden op onze locatie? 

Ook zetten wij vraagtekens bij ons huidige riool-systeem en het gemaal welk nu in gebruik is voor de 

bestaande woningen en dit al niet afdoende is gezien de vele storingen van de laatste jaren. 

Gaarne willen wij nog aanhalen dat het verweer van de heer Saes, op het perceel Gebleekte Steeg 3, 
zijnde dat wij destijds het stuk agrarische grond maar hadden moeten bijkopen buiten proportie. 
Dan hadden wij de regie in eigen handen gehouden, aldus de heer Saes. Je moet maar financieel in 

staat zijn om e.e.a. te financieren. Dit verweer is woordelijk overgenomen door de Gemeente. Iets 
wat wij niet te snappen vinden. Moet iedereen maar in staat zijn aangrenzende percellen aan te 
schaffen om daarmee in de toekomst wijzigingen in bestemmingsplannen voor te zijn. Is een 

onmogelijke zaak voor de gemiddelde Nederlander. Derhalve hadden wij van de Gemeente toch 
minimaal een redelijk verweer cq afwijzing verwacht en niet deze (gekopieeerde) reden. 

Daarnaast snappen wij dat de Gemeente Weert geld nodig heeft om het financiële debacle van de 
heer Breukers ( sanering en opruiming van het perceel aan de Moeselpeelweg )te bekostigen maar 
vinden niet dat dat over onze rug moet geschieden. 

Wij kunnen u dan ook mededelen dat wij in overleg zijn met onze advocaat om te kijken om toch de 
weg naar de Raad van State te bewandelen. 

Tevens zijn wij van mening dat ons huis aanzienlijk in waarde gaat dalen wanneer er op de 

aangrenzende percelen woningen gerealiseerd gaan worden. 
Vandaar dat wij ons dus ook absoluut niet kunnen vinden in de voornemens om het bestemminsplan 
te wijzigen en hier dus ook niet mee akkoord gaan. 

Mocht het bestemmingsplan toch worden gewijzigd dan stellen wij bij deze de Gemeente Weert 
aansprakelijk voor de waardedaling van ons pand gelegen aan de Vensteeg 2 te Weert, alsmede voor 

een vergoeding van de wettelijke rente over de niet of te laat betaalde vergoeding. 

In afwachting van uw reactie , tekenen wij. 

Met vriendelijke groet. 

Paul Kollee & Fabianne Heijmans 
Vensteeg 2,6005 MA Weert 
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