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Betreft: pro forma zienswijze tegen Ontwerpbestemmingsplan Gemert Bakel Buitengebied,
2016, met als kenmerk: Stcr. Nr. 2016136242
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Geachte leden van de gemeenteraad,

Tot mij heeft zich gewend de heer C.J. van de Pol, een manegebedrijf houdende aan Mathijseind
la,576l PS te Bakel, naar aanleiding van het hiernavolgende.
Cliënt heeft kennis genomen van bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan. Cliënt kan zich niet
verenigen met de daarin voorgenomen bestemmingswijziging van de huidige bedrijfswoning aan
Mathijseind 1,5761PS te Bakel, kadastraal bekend als BKL02 K 901 G, naar 'plattelandswó-

ning'
Ter sauvering van de termijn teken ik hierbij namens cliënt pro forma zienswijze aan tegen voornoemd ontwerpbestemmingsplan. Een kopie van het bestreden ontwerpbestemmingsplan treft u
bijgaand aan.

Ik verzoek u mij op grond van het bepaalde in artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht een
redelijke termijn te geven waarbinnen de gronden van dit bezwaar moeten worden aangevuld.

DAS Nederlandse Rechtsbilstand Verzekeringmaatschappij N.V
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Hoogachtend,
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w.
.A.C.M. Vonk
p.o Mw mr. M.A.D. Klein-Pietersen

Bijlage:
* Publicatie
bestreden ontwerpbestemmingsplan

Bijlage:
* Publicatie weekblad
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r rel vvrEVE véil oo(vv Van Og ggmegnte
Gemert-Bakel deelt mee dat zij op
reqcectieve{ijk 30 mei 2016, T juni 2016 en 9
juni 2016 een overeenkomst ex artikel 6.24
tid 1 Wet ruimtelijke ordening heeft gesloten
ten behoeve van:
- de wrlziging aanduiding van .bedrijfswoning'
naaf plattelandswoning, aan Mathijseind
'i in Baket, kadastraat bekend
ats fiXtOZ f

YU

I

- Ce wuziging van .agrarisch'raar }{aaes'
aan de Broekstraat ong. voo,. het ?pÍ,cfÉen
van een ruimte-voor_ruimtewcning
in Gemert, kadastraal bekend als
GMT00H2700.
Als gevolg van deze planontwikkelingen
maakt de gemeente kosten en verpliéht
de initiatieÍnemer zich tot de sloop
van overtollige bebouwing. ln deze
overeenkomst zijn afspraken gemaakt met
de betrefÍende exploitant, waàrmee het
verhaal van de kosten op deze exploitanl e:
de sloopverplichting voldoende !s ve:zexer:

Lr.

- een boerderijsplitsing aan de pandelaarse
Kampen 20 in Gemert, kadastraal bekend
als GIi4T00H2712
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de Wet ruimblfl<e
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í. Gemert-Bakel
2. Roessel

- Waterlaat ín Bakel (partÉte

Ad. 1 Gemert Bakel Buiten gebied. juli 20't6
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4. Dieper@§_
5. Diepertserre§ 22
6. Diepertseweg 23, Gemert;
7. Dr. de Quayweg 20, De Mortel;
8, Egelmeer 7-11, Milheeze;
9. Grotelsbos, Bakel;
10. Hanekamseweg'19, De Mortel
11. Hazeldonklaan 40, Gemert;
12. Hilakkerl, 10,10a, Bakel;

Bestenn*erz

Bestemmen
Ontwikkeling

13. Kreijtenberg 4, Milheeze;
14. Mathijseind 1, Bakel;
15. Milschot 53, De Mortel;
16. Pandelaar 114, Gemert;
17. Rooije Hoefsedijk 110, Gemert;
18. Scheiweg 75, Gemert;
19. Wijnboomlaan 12, Gemert.
Ad. 2 Roessel
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Bouw Ruimte voor Ruimte woning
Herontwikkeling VAB-locatie
Bestemmen nevenfunctie agrarisch bedrijf
Bestemmen plattelandswoning

Bekendrnakig
Het coltege
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Waterlaat in Baket

Het bestemmingsplan Roessel

- Waterlaat in Bakel maakt de bouw van maximaal tien
woningen aan de Roessel en maximaal d rie woningen aan de Waterlaat
mogelijk. De
planontwikkeling maakt deel uit van de woonwijk Soersel. Het geldenJe
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maakt de bouw van nieuwe woningen ter plaatse nog niet moge{ijk lr:
onderhandelingen Íre: de in;t'ai,
medewerking ie w:.'e- .,È::-anieuw bestemrnir:gspian De
twee-aaneengebcurde
aan de Waterlaat
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a.s wilstaande woningen. De rnaxtmalg bortr_cÍt
k tien meter. Er zijn nog geen situatieschetsen of

goothoogtes zijn zes,
gevelbeeld en beschikbaar yan de woningen van het plangebied.

Stukken inzien
De ontwerpbestemmingsplannen riggen met ingang van 11 juri 2016 gedurende
zes weken
ter inzage in het gemeentehuis. Hiervoor kunt rI een atspraàk makenl u kunt
deze plannen

ook digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswiize indienen
lederee_n heeft de gelegenheid binnen de hierboven vermelde termijn
schriftelijk of
mondeling zijn oÍ haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ienbaar
te maken bij de
gemeenteraad van Gemert-Bakel. lndien u mondeling uw ziénswijze
kenbaar wilt mat<en,
kunt u een afspraak maken via de websíte.

Gemert,

I juli

Als u bezwaar rna*t, re,n*
en hebt u een spoedeiser*d
voorzieningen
's-Hertogenbosch. De ret*;lbu*
dergelijk verzoek
bezwaarschrift hebt ingedierd- Eex.r
de voorzieningenrechter,

E
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