Toelichting zienswijze t.b.v commissie ruimte d.d. 24-02-2022, ontwerpbestemmingsplan Bestevaer,
Ons kenmerk: OW/Z21-245742/UIT/22-471052

In juli 2021 zijn er 70 handtekeningen verzameld en zijn er diverse zienswijzen ingediend tegen het
plan Bestevaer. De laatste keer is er door 2 mensen een zienswijze ingediend. Vanuit gemeente
Vught is er namelijk aangegeven aan omwonenden dat ze geen zienswijze meer in mochten dienen,
zie bijlage.

Wellicht is de gemeente naar aanleiding van de laatste indiening nu van mening dat er nog maar 2
mensen tegen het plan zijn maar dat is zeker niet het geval. Bij deze willen wij de commissie op de
hoogte brengen van de omvang van alle eerdere zienswijzen en hopen wij dat dit in de
besluitvorming meegenomen wordt.

Daarnaast betreft het een coördinatieregeling en ligt de zaak Prorail nog bij de Raad van State. Dit
betreft het plan van het station en de parkeerplaats aan de achterzijde en niet het plaatsen van een
Kinderdagverblijf. Prorail heeft de projectgrens niet veranderd. Zolang dat dit bij de Raad van State
ligt mag er nog niet gebouwd worden.

Wij blijven van mening dat de combinatie van het zwembad, fitness, indoorspeeltuin, station en het
kinderdagverblijf een te grote overlast is op een hele drukke doorgangsweg en maken ons ernstig
zorgen over de veiligheid in onze straat. Gemeente Vught wil graag een gezonde gemeente zijn waar
mensen veel bewegen en op een goede manier met hun gezondheid bezig zijn. Wij pleiten voor het
behoud van het laatste kleine beetje groen hier in de buurt zodat er nog ergens in de omgeving
gespeeld en gevoetbald kan worden en onze kinderen gezond kunnen opgroeien. We hebben begrip
dat het station hier tijdelijk geplaatst gaat worden, maar zijn niet akkoord met ook nog een
kinderdagverblijf erbij. Wij verzoeken u hier een andere plaats voor te zoeken binnen de gemeente.
De inhoud van onze argumenten zijn bekend bij de gemeente.

Namens de omwonenden, Paul van Amelsfoort en Aggie Jansen

