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Geachte voorzitter,
Op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad naar aanleiding van de reactie van
appellant de heer XXX de ingekomen zienswijze behandeld. De gemeenteraad heeft
deze vergadering aangegeven vooralsnog geen aanscherping te nemen naar aanleiding
van de ingezonden zienswijze. We verwijzen dan ook naar de reactie d.d 22 juli 2021 op
de zienswijze waarin de gemeenteraad heeft gesteld dat primair geen wijziging
noodzakelijk is. Indien uw Afdeling van mening is dat in het kader van een goede
ruimtelijke ordening er op onderdelen toch een aanscherping nodig is op het plan, dan
verzoeken wij u ons daarvoor de mogelijkheid te bieden in het kader van de bestuurlijke
lus.
Het dossier is bij u bekend onder nummer 201903169/2/R2.
In de bijlage is het raadsbesluit opgenomen.
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Zoals u ziet in het raadsbesluit is anders dan appellant stelt niet aangegeven dat de
gemeenteraad het primaire besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan heeft
ingetrokken. Wel is het zo dat ze vooralsnog geen beperking wensen op te leggen. Het
betreft immers een reguliere woning, en de PGS 19 schrijft bij een reguliere woning niet
voor dat indien je ouder begint te worden, je niet meer in een reguliere woning mag
wonen. De PGS19 zegt daarbij alleen iets over gebouwen die specifiek bestemd zijn
voor minder zelfredzame mensen. Bijvoorbeeld specifieke bestemmingen voor
kinderdagverblijven of verzorgingstehuizen. Dat is hier niet aan de orde. Voor het
overige verwijzen we naar het reeds gevoerde verweer. Tijdens de zitting zullen wij
verder ingaan op het gestelde.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer XX. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
XXX

Dit document is digitaal ondertekend.

