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In nieuwsblad VIA Limburg van 18 september 2019 is het ontwerp bestemmingsplan Vensteeg 1 met 
identificatienummer NL.IMRO.0988.BPVensteeg1-OND1 bekendgemaakt. 
Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar over dit ontwerp bestemmingsplan. 

1. Mijn hele leven woon ik op de Gebleektesteeg 8 te Weert. Hier heb ik bewust voor gekozen om in het 
buitengebied te wonen voor rust, natuur en privacy. Ik vind dan ook dat ik meer recht heb op mijn 
woonomgeving dan eventuele nieuwkomers. Hierin is verstoring ontstaan door de bedrijfsverplaatsing 

van de fam. Saes enkele jaren geleden. Er zijn toen twee Ruimte voor Ruimte woningen gerealiseerd. 
Ik heb vernomen dat op korte termijn inclusief ontwerp bestemmingsplan Vensteeg 1 in totaal nog eens 

drie ontwerp bestemmingsplannen zijn of worden ingediend. Dat is een verdubbeling van het aantal 
woningen van 5 naar 10 in mijn directe omgeving in een tijdsbestek van enkele jaren. 

Voor mij is de maat vol. Dat er al twee woningen zijn bijgebouwd en men nu spreekt van een 
bouwcluster of woonlint en de gemeente Weert van plan is om nog meer woningen te realiseren in dit 

buitengebied, in de directie nabijheid van natuurgebied de Moeselpeel is geen argument, ik wil niet de 
dupe worden van het wegwerken van de schuldenpot van de Ruimte voor Ruimte regeling van de 
diverse gemeenten en provincie Limburg. Indertijd ontstaan door het verstrekken van subsidies voor het 
wegsaneren van boerenbedrijven en/of slopen van stallen. Is de gemeente Weert en provincie Limburg 

wel onpartijdig? Vermogende mensen kunnen met deze Ruimte voor Ruimte regeling goedkope 
agrarische gronden omzetten naar dure bouwkavels in het buitengebied en dat leverd de gemeente cq 
provincie telkens € 200.000,00 op per Ruimte voor Ruimte kavel. Met het inhuren van bedrijijes die 
omvangrijke standaard rapporten (zie bijbehorende stukken van ontwerp bestemmingsplan Vensteeg 1) 
uitbrengen ben ik niet van onder de indruk en mogen niet leiden dat de gemeente Weert al snel 
gemakkelijk (wordt werk uit handen genomen) meewerkt aan dit ontwerp bestemmingsplan. Ik vraag mij 

zo wie zo af hoeveel ontwerp bestemmingsplannen binnen de Ruimte voor Ruimte regeling door een 
en dezelfde persoon kunnen worden ingediend? Dat zijn er door Dhr. H. Saes in totaal vier. En 
bovendien is door het slopen van de stallen met een bepaalde oppervlakte op perceel Vensteeg 2 het 

maximale aantal Ruimte voor Ruimte kavels al bereikt met de reeds gerealiseerde bouwkavels 
Vensteeg 4 en Gebleektesteeg 5 enkele jaren geleden? 

2. Ernstige nadelige gevolgen voor flora en fauna nabij natuurgebied de Moeselpeel bij realiseren van 
meer bebouwing. Dit is het leefgebied van o.a. reeën, wilde zwijnen, vossen, fazanten, roofvogels, 
konijnen, padden, etc. Er is namelijk jaarlijks een paddentrek vanuit de geluidswal Ringbaan-Oost N292 

via het perceel Vensteeg 1 naar de Moeselpeel. Hoe wordt dit gecompenseerd? De gemeente Weert 
maakt zo de titels. GROENSTE STAD VAN NEDERLAND en GROENSTE REGIO VAN DE WERELD 
niet waar. 

3. Ik kan nergens in de stukken lezen dat en hoe de stikstof uitstoot van dit eventuele bouwproject bij 
natuurgebied de Moeselpeel wordt gecompenseerd. Landelijk worden alle bouwprojecten stilgelegd of 
gaan helemaal niet door. Dagelijks in het nieuws en er is voorlopig geen oplossing voor. 

4. Op de bijbehorende stukken van dit ontwerp bestemmingsplan is de woning cq bijgebouwen over de 

hele lengte van het perceel grenzend aan de Gebleektesteeg ingetekend. Bovendien is de afstand van 
de bebouwing tot de Gebleektesteeg en Vensteeg heel kort. Met als gevolg dat ik straks helemaal geen 

uitzicht meer heb op de vrije natuur (bosgebied), maar naar een hoge stenenmuur zit te kijken wat lijkt 



op een gevangenis. Dit is niet gebruikelijk dat in het buitengebied zo kort bij de weg wordt gebouwd 
tenwijl de kavel (ruim 2500m2) groot genoeg is om de woning meer centraal op de kavel te bouwen of 

helemaal tegen de bosrand. Hier is de gemeente Weert niet consequent in de uitvoering van de 
regelgeving en wil men het ontwerp bestemmingsplan Vensteeg 1 alsnog doordrukken (zie ook punt.7). 

Laat staan dat dit door de Welstandscommissie wordt goed gekeurd. Hier ga ik absoluut niet mee 
akkoord. 

5. De capaciteit van de infrastructuur van dit gebied is niet geschikt voor meer woningen. Zoals wegen, 
drukriolering, openbare verlichting, etc. Nog meer nadelige effecten voor de natuur bij aanpassingen 
van deze genoemde punten. 

6. Bij het bodemonderzoek zijn niet op relevante punten op bepaalde diepte kort bij de Gebleektesteeg 
metingen gedaan. De grond van dit perceel moet zwaar verontreinigd zijn door zware metalen (o.a. 
zink, koper en cadmium), afkomstig van straatverhardingsmaterialen bv. afvalresten (sintels) van 
zinkfabriek Budel-Dorplein in het verleden aangebracht door de gemeente Weert. Ondanks de 
overschrijdende waarde van zink, koper en cadmium zie rapport, wordt er geen belemmering opgelegd 
voor de bouw van een woning. Dit vind ik zeer vreemd. Bodemonderzoek in opdracht van partijdige 
opdrachtgever is niet deugdelijk en volledig uitgevoerd. 

7. Door het ontbreken van geluidsbeperkende maatregelingen tussen het perceel Vensteeg 1 en 
Ringbaan-Oost N292 kan het ontwerp niet aan de geluidsnormen voldoen. Mede door cumulatieve 
geluidsbelasting van N292, Gebleektesteeg en Vensteeg. Ook niet zoals de woning cq bijgebouwen nu 

zijn ingetekend, dit is namelijk geen optie vanwege de aantasting van het landelijk karakter van dit 
gebied, (zie ook punt.4). Het akoestischrapport vermeld bij punt. 5 dat een verplaatsing van de woning 
gezien de beperkte ruimte op de kavel niet efficiënt zou zijn. Dit is grote onzin, de kavel van ruim 

2500m2 is groot genoeg. Ik vind het geluidonderzoek niet betrouwbaar. Er wordt niet op locatie echt 
gemeten, maar men werkt met een toetsingskader en oude rekenmodellen van 2012. 

8. Bij eventuele doorgang van dit ontwerp bestemmingsplan, heb ik en omwonende en natuur in de 
toekomst maanden lang hinder en overlast (geluid, verkeersdrukte) van bouwactiviteiten en 
bouwverkeer en wordt er schade aan wegen en bermen toegebracht. 

9. Bij eventuele doorgang van dit ontwerp bestemmingsplan doe ik een beroep op planschade 
aangezien in mijn optiek de waarde van mijn woning daalt als gevolg van het opgeven van vrij wonen in 

dit unieke buitengebied nabij de Moeselpeel. Als gevolg van in de toekomst ontstane woonwijk zal met 
de aanwezigheid van twee voormalige agrarische stallen (in slechte staat verkerend en geen fraaie 
aanblik voor de omgeving) op mijn perceel, de waarde van mijn woning nadelig beinvloeden. En mede 
door de overlast zie punten 4 en 8. 

Op basis van de bovenstaande argumenten heb ik bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan 
Vensteeg 1. 
Naar aanleiding van het voorgaande, verzoek ik u met inachtneming van mijn zienswijze het ontwerp 
bestemmingsplan Vensteeg 1 niet vast te stellen en er zelfs helemaal van af te zien. 

Ik ga ervan uit dat u mij van de verdere procedure op de hoogte houdt. 
.../ 

Hoogachtend, 

MJG van Melick-Verdonschot 

Gebleektesteeg 8 

6005 ND Weert 
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