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Geachte Gemeenteraad,
Door middel van deze brief wil ik u vragen het volgende mee te nemen in uw overwegingen.
De plannen om 200 woningen te bouwen op het Achtereind waarvoor de moestuintjes en
een aantal akkers opgeofferd moeten worden, is een slecht idee. Het staat haaks op de
andere doelstelling, nl. Waalre laten fungeren als de groene long voor de Brainport regio
voor recreanten.
De inloop via de Dianestraat en door de moestuintjes fungeert op dit moment voor veel
recreanten als een corridor naar het bosgebied. Hier kunnen kinderen nog op straat spelen,
wordt gestept en gerolschaatst, maakt menig senior uit de wijk Ekenrooi nog een rondje te
voet en maken veel mountainbikers en ruiters gebruik van deze rustige ingang. Als dit
volgebouwd wordt of een drukke straat wordt, is deze aantrekkelijke route kapotgemaakt.
Daarnaast is de uitkijk over de landerijen tegen de bosrand aan iets waar we zuinig op
moeten zijn. Het is een mooi stuk Brabants landschap waar veel mensen dagelijks van
genieten. Het idee dat dat uitzicht weggenomen wordt door bebouwing, vind ik
afschuwelijk.
Ook moeten we zuinig zijn op de belangrijke rol die De Pimpernel heeft als werkgever van
zeer kwetsbare mensen.
Een ander argument tegen is dat de padden, uilen en roofvogels die hier nu nog veelvuldig
gezien en gehoord worden verdreven worden. De weilanden tegen de bosrand aan wordt
door de roofvogels gebruikt als jachtgebied. De padden zijn ieder jaar halverwege de
Dianestraat te vinden tijdens de paddentrek. Veel verkeer door de Dianestraat zal hen niet
ten goede komen.
Een alternatief zou zijn de doorgang via de Dianestraat en de moestuintjes intact laten en,
als er dan gebouwd moet worden de woningen elders, en desnoods op de akkers aan de
rechterkant van het Achtereind, te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat er een natuurlijke
overgang van bewoond gebied naar het bos via de Dianestraat in stand blijft en er een
prettige wandelroute blijft door de moestuintjes voor de senioren.
Ik hoop dat u mijn bezwaren in overweging zult nemen en verblijf,
Met vriendelijke groet

