Hierbij willen wij een zienswijze indienen
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Gericht aan B&W Gemert -Bakel.
T.b.v. bestemmingswijziging Oldert 2 Bakel

Wij zijn familie Verhoeven woonachtig op Leemskuilendijk 4 te Bakel
Frank en Anjo Verhoeven en drie zonen in de leeftijd van 12

t/m L7 jaar.

Wij hebben een Mechanisatiebedrijf op ons woonadres , opgericht op OL/O6/2OO5.
Wij voeren reparaties uit aan land-tuinbouwmachines, tractoren , grondverzet machines in de
ruimste zin van het woord. Daarbij ook handel van die machines. Onder de naam : Frank Verhoeven
Mechanisatie VOF.
Mijn zienswijze is niet gericht op bestaande planwijziging die plaats vindt op Oldert 2 Bakel.
Ook niet persoonlijk gericht tegen de heer de Weert . Wij zijn collega's van elkaar met dezelfde

bedrijfsvoering en hebben een goede verhouding t.o.v. elkaar.
Maar wij zijn al een langere tijd bezig om meer werkruimte en opslag te creëren op ons huidige
adres. In 2011 hebben wij toestemming gekregen om een bestaande opslagloods te verplaatsen om
plaats te maken voor nieuwbouw met beperkte uitbreiding van 25

o/o

. Maar het probleem is dat deze

loods niet de wensen vervult van de huidige situatie. Bij de huidige activiteiten op ons bedrijf

(reparatie van landbouwwerktuigen) hebben we vaak ruimte te kort om alles te kunnen stallen wat

ter reparatie wordt aangeboden.
Ook machines bv. heftruck, vrachtauto , aanhanger en hulptractor etc. die nodig zijn voor onze
activiteiten willen we graag binnen stallen. Hierbij ook net afgeleverde nieuwe en ingeruilde
machines en tractoren die tijdelijke stalling nodig hebben.

Buiten opslag

is volgens

omgevingsvergunning niet toegestaan . Wij hebben zelf ook ergernis van

buiten opslag en is ook niet goed voor het materiaal. Dus hiervoor zouden wij graag een groter
stalling/opslag willen bouwen om dit te voorkomen. Met evt. vereist beplantingsplan. Dus
uiteindelijk zijn de investeringen in nieuwbouw zoals gepland met beperkte ruimte vermeerdering

niet rendabel.
Maar ons grootste bezwaar is nu dat bij dezelfde situatie en omstandigheden wel die mogelijkheid

uitgevoerd mag worden op Oldert 2 , met maar 500 meter afstand hemelsbreed !!!!
Wij willen aanspraak doen op recht van gelijkheid

.

Wij zijn inmiddels al in gesprek geweest met wethouder Anke van Extel en collega John van
Oosterhout over onze situatie.

Wij willen eventueel deze zaak mondeling toelichten.

Wij hopen op oplossingen waarmee we vooruit kunnen.
Met vriendelijke groet,
Frank en Anjo verhoeven

Leemskuilendijk 4
5761 PB Bakel
Tel : 0492-34185
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