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Datum: 27 oktober 2019 

Betreft: zienswijze R.AJ. Kruitwagen t.a.v. ontwerpbestemmingsplan 'Vensteeg 1". 

Geachte Raad, 

Naar aanleiding van bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan voor het realiseren van een ruimte voor 

ruimte woning aan de Vensteeg 1 te Weert, maak ik hierbij gebruik van de mogelijkheid tot het geven van 
een schriftelijke zienswijze hierop, aangezien ik vrees voor een ernstige aantasting van de landschappelijke 

waarde van de leefomgeving. 

Hierbij heb/maak ik volgende bezwaren: 

1. De argumentatie die aangevoerd wordt voor het rechtvaardigen van de omzetting van bestemming 

"akkerland" naar bestemming "wonen" is mijns inziens onjuist/incompleet. 

> In de planbeschrijving wordt gesproken over een ligging "binnen een bestaand cluster van 
burgerwoningen", waardoor de nieuw te bouwen woning in de omgeving zou passen. M.i. gaat 

het hier om een uitbreiding aan de buitenzijde van een bestaand cluster, niet het inpassen 
binnen een bestaand cluster. Hierdoor wordt het landelijke karakter van het huidige gebied 
aangetast. 

> Er wordt aangegeven dat de inrichting van het terrein een bijdrage kan leveren aan het 
realiseren van het streefbeeld voor het vochtige bos- en mozaïeklandschap middels een met de 

gemeente te overleggen inrichtingsplan. Ik vrees dat de voorgenomen bebouwingsplannen en 

de ligging van de bebouwing op het perceel dit beeld volledig ontneemt. En dat het hierboven 
genoemde streefbeeld dan ook alleen voor de toekomstige bewoners zal gelden, maar niet 
voor de omwonenden en de vele recreanten die dagelijks de Gebleektesteeg als startpunt voor 

wandeling of fietstocht in het "Weerter buitengebied" gebruiken. 

> In het onderdeel "5.4 Ecologie" wordt kort stilgestaan bij "soortenbescherming vanuit de Wet 
natuurbescherming", waarbij de aandacht vooral naar vogels lijkt uit te gaan. 

Er mist echter aandacht oor de diersoort Amfibieën. Met name padden gebruiken het hoger 
gelegen taluud (geluidswal tegen de randweg) om erin te overwinteren, waarna in het voorjaar 

de trek richting het vochtige gebied van de Moeselpeel plaats vindt. 

Is er ook onderzoek verricht naar de rol die de betreffende percelen daarin spelen? 
En of de voorgenomen bebouwing daarin een verstorende rol speelt? 

Ik mis dit volledig in betreffend onderdeel en vind de conclusie dat vanuit het aspect "ecologie" 

er geen belemmeringen zijn voor de voorgenomen ontwikkeling, erg voorbarig. 
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2. Van de voorgenomen bebouwing wordt al in de planbeschrijving aangegeven dat er geen afbreuk 
gedaan wordt aan de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving. Deze stelling is onjuist. 

> In de planbeschrijving wordt aangegeven dat er geen negatieve ruimtelijke effecten voor de 

omgeving te verwachten zijn, omdat de woning "grotendeels zal bestaan uit 1 bouwlaag met 

maximum bouwhoogte van 3,5 meter en voor een deel worden voorzien van een verdieping 

met een maximum bouwhoogte van 6,5 meter". Deze verdieping beslaat echter ca. 45% van 

het bouwoppervlak van het hoofdgebouw. Deze massale uitstraling gaat nog versterkt worden 
door een fors overstekende dakafwerking. 

Het toestaan van deze bouwwijze heeft wel degelijk een negatief ruimtelijk effect voor de 
omgeving. 

> De voorgenomen toestemmingverlening om het aantal m2 bijgebouwen uit te breiden van 

standaard 150 m2 naar 235 m2 zorgt ervoor dat er bovenop het ruimtelijk bebouwings-effect 
in de hoogte (door de relatief forse verdieping) ook een forse bebouwingsuitstraling in "de 

breedte" ontstaat. Zowel aan de Gebleektesteeg (waar de bebouwing zich vrijwel over de 

gehele perceellengte uitstrekt), als ook aan de Vensteeg. 

> De geplande ligging op het kavel, op korte afstand van zowel de Gebleektesteeg als ook de 

Vensteeg vergroten deze massale uitstraling. Hierdoor wordt de bebouwing beeldbepalend bij 

het inrijden van de Gebleektesteeg (vanaf de randweg), hetgeen wel degelijk afbreuk doet aan 

de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving. 
Bovendien verwacht ik door deze ligging een afname van mijn privacy door directe inkijk in 

mijn eigen woning. 

> De voorgenomen bebouwing van de kavels tast het landelijke karakter van de Gebleektesteeg 
aan. Bovendien wijkt de bouwwijze/uitstraling sterk af van de bou\wwijze/uitstraling die 

gehanteerd is bij de reeds aanwezige woningen aan de Gebleektesteeg. Ik vrees daardoor een 
beeldverandering in dit deel van de Gebleektesteeg waardoor de waarde van mijn woning 

aanzienlijk zal dalen. 

Ik vrees dan ook planschade te gaan lijden, mocht dit voornemen worden doorgezet. 

Gelet op het voorgaande verzoek ik u af te zien van de voorgenomen bestemmingsplan-wijziging van 
bestemming akkerland naar bestemming bewoning. 

Mocht u deze bestemmingsplanwijziging toch doorzetten, dan verzoek ik u de voorgenomen bouwplannen 

aan te laten passen, zodat deze minder afbreuk doen aan de landschappelijke kwaliteiten van deze 
omgeving. 
Bovendien verzoek ik u in dat geval om aanvullende maatregelen te treffen om verdere vergroting van de al 

bestaande overlast van de rioleringssituatie ter plaatse, te voorkomen. 

Met vriendeliike eroet. 
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