BIJLAGE BIJ

Zienswijze "Herontwikkeling voormalig gemeentehuis Huijbergen"

Van:
Verzonden: donderdag 30 december 2021 21:06
Aan: 'Luc de Nijs I Bouwgroep De Nijs- Soffers' <l.denijs@denijssoffers.nl>
Onderwerp: FW: Reactie op verslaglegging omgevingsdialoog herinrichting centrum Huijbergen
Hoi Luc,
op zijn reactie aangaande de
Ter informatie stuur ik je mijn reactie richting
omgevingsd ialoog.
By the way. lk hoop dat je inmiddels uit de o,uarantaine bent.
Alvast een voorspoedig en gezond 2022 toegewenst.

Van:
Verzonden: donderdag 30 december 2021 21:06
Aan:
Onderwerp: RE: Reactie op verslaglegging omgevingsdialoog herinrichting centrum Huijbergen
Beste.,
lk kwam er achter dat ik nog niet gereageerd had op jouw onderstaande mail. Allereerst bedankt
voor je reactie.
Mijn reactie tref je aan als blauwe tekst in jouw onderstaande mailbericht..

Onderwerp:

RE: Reactie op verslaglegging omgevingsdialoog herinrichting centrum Huijbergen

Geachte heerDank voor uw mail van 16 december jl.
Zoals aangegeven tijdens het overleg is de verantwoordelijkheid voor de omgevingsdialoog in eerste
instantie getegen bij de ontwikkelaar.
Gemeente ondersteunt hierbij. Oke
Het verslag is een onderdeel van de verantwoording van de omgevingsdialoog en zal een bijlage zijn
bij het bestemmingsplan. Oke
Uiteraard bestaat de mogelijkheid voor reacties aanvullend op het verslag. De procedure is dat uw
opmerkingen warden meegenomen in het verslag van de omgevingsdialoog en data daarop alsnog
wordt gereageerd. Oke
tk zal dan ook uw mail doorst:uren aan de heer de Nijs en erop toezien dat daarop in h�t kader van

Aanwezig:
16 omwonenden
Namens Bouwgroep de Nijs Soffe(digitaal aanwezig)
Namens gemeente Woensdrecht:
H. van Gurchom: onafhankelijk voorzitter
lnleiding
H. van Gurchom heet een ieder welkom en licht toe wat een omgevingsdialoog inhoudt. Hij
benadrukt dat het de eerste verantwoordeHjkheid is van de initiatiefnemer, in dit geval Bouwgroep
de Nijs Soffers, om draagvlak te krijgen voor de plannen bij de omgeving. Verder is het voor de
omgeving belangrijk om rechtstreeks in contact te komen met de initiatiefnemers om zorgen,
bezwaren en suggesties te uiten. Het is de verantwoor, delijkheid van de Souwgroep om op hetgeen
de omwonenden inbrengen te reageren.
Van de vergadering wordt een vers.lag gemaakt en dit wordt als bijlage bij het bestemmingsplan
gevoegd.
De gemeente is ook uitgenodigd om toelichting te geven op de procedure en om vragen te
beantwoorden op het gebied van de ruimtelijke ordening. Het is oak belangrijk dat de gemeente
rechtstreeks op de hoogte is van hetgeen wordt ingebracht.
H. van Gurchom licht de agenda toe.
De presentatie wordt als bijlage bij het verslag gevoegd. Zowel het verslag van de fysieke
bijeenkomst ats van de digitate bijeenkomst (8 december 20.21, 18.30 uur) wordt aan de
omwonenden gezonden.
L de Nijs licht de ptannen toe aan de hand van een presentatie.
Het voorgenomen plan wordt toegelicht aan de hand van een impressie van de gevel en de
plattegronden.
De vraag wordt gesteld waar het trappenhuis is gepland.
L. de Nijs antwoordt dat het trappenhuis inpandig is gepland, naast de liften. De ontsluiting van de
appartementen zal inpandig zijn via een atrium.
Een van de omwonenden zegt absoluut tegenstander te zijn van het plan
Het plan betekent dat een blinde muur van 12 meter op de perceelsgrens wordt gebouwd en dat hier
ramen in voorlcomen die rechtstreeks uitzicht gaan bieden op haar perceel. Zij vindt dat ze te taat is
benaderd door het bouwbedrijf en dat ze thans voor een voldongen feit wordt geplaatst. Misschien
kan er op details wat aangepast worden. Maar het plan als geheel zal wet doorgaan, verwacht zij.
P. Engelvaart geeft aan dat er geen rechtstreeks uitzicht biedende ramen binnen 2 meter vanaf de
erfgrens kunnen warden aangebracht. Dat is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Er zal dus altijd
minimaal 2 meter afstand ten opzichte van de perceetsgrens moeten zijn. ttet plan neemt in ieder
geval die afstand in acht.
Gevraagd worctt of de toegang naar de bergingen aan de noordzijde kan vervallen.
L. de Nijs zegt dat dit nader zal warden bekeken.
Gevraagd wonft of de strook aan de noordzijde kan worden vervangen door groen.
L. de Nijs. zegt ctat hij dat nader zal bekijken.

Wat ik mis is de vraag van een van de aanwezigen naar geluidsoverlast bij het nachtelijk laden en
lossen bij de winkel en het antwoord van Peter waarin hij (volgens mij) aan geeft dat er bij de
supermarkt tussen 22.00u en 07.00uur niet geladen en gelost mag worden.
Gevraagd wordt of de uitrit van de brandweerkazerne is gewaarborgd.

Aangegeven wordt dat dit het geval is. De brandweerkazerne en de uitrit vallen buiten het plan.
Opmerking: Als je kijkt naar de tekening die is bijgevoegd dan blijkt daaruit dot de
bevoorradingsvrachtwagen (en ook in- en uitrijdende personenauto's) we/ degelijk gebruik maakt van
de uitrit van de brandweerkazerne. Zelfs als de bevoorradingsvrachtwagen gelost wordt strak tegen
et nieuwe gebouw aan (waar nu nog parkeerplaatsen ingetekend zijn) is het de vraag of er nog
voldoende breedte is voor het uitrijden van de brandweer.
Gevraagd wordt om het groen zo veel mogelijk te sparen.

L. de Nijs zegt dat de intentie er is. De bestaande bomen zullen overwegend k.unnen w9n;!Pn
gespaard. Het parkeren kan tussen de bomen plaatsvinden. Opmerking: Vo/gens het huidige plan
zullen er ca 15 grote bomen gekapt worden. Het overwegend sparen van bestaande bomen is dus niet
aan de orde.
Gevraagd wordt naar de onafhankelijkheid van de raad en de gemeentelijke adviiel'r

P. Engelvaart geeft aan dat de heer XX niet deelneemt aan de beraadslagingen (????) en dat hij zelf
actief is als gemeentelijke adviseur. Hij geeft aan dat hij ca. 10 jaar geleden met instemming van de
gemeente een belangrijk project in Ossendrecht in opdracht van Bouwgroep de Nijs heeft afgerond.
In dit project voert hij het beleid uit van de gemeente en begeleidt hij het bestemmingsplan vanuit
zijn kennis vanuit de ruimtelijke ordening.

Gevraagd wordt of voldoende akoestische maatregelen worden genomen aan de achterzijde van
de hof-woningen om eventuele overlast van de werkzaamheden van de ter plaatse aanwezige
werkplaats tegen te gaan

L. de Nijs zegt dat aan de eisen van het Bouwbesluit zal worden voldaan.
Gevraagd wordt naar de ontsluiting.

Aangegeven wordt dat een knip wordt aangebracht aan de rechterzijde van het plan zodat er geen
sluipverkeer zal ontstaan. Gewezen wordt nog op de situatie van erfdienstbaarheid etc. Toegezegd
wordt dat dit nader wordt bezien.
Gevraagd wordt naar de juiste tekening

L. de Nijs zegt dat de juiste tekening nog wordt gedeeld met de omwonenden
Gevreesd wordt dat de bewoners van de hof-woningen niet aan de achterzijde maar aan de
voorzijde (aan de Bergsestraat) gaan parkeren.

Het betreft openbare parkeerplaatsen in het gebied die niet gereserveerd zullen zijn. Er wordt
gekeken naar de totale parkeercapaciteit.
Gevraagd wordt naar de waterbergingsmogelijkheden

Aangegeven wordt dat na overlast met het waterschap zo veel mogelijk waterberging zal gaan
plaatsvinden. Met de gemeente vindt nader overleg plaats over de herinrichting openbare ruimte.
-

-

Wat ik nog mis is de a/gemene teneur die ook uitgesproken is dot met name de massaliteit van
het gebouw dot moet komen op het Canadaplein veel weerstand oproept en dot een kleinere
dimensionering weerstand zal wegnemen en er meer draagvlak zal ontstaan.
Toelichtil'lg proc;P.dure

P. Engelvaart geeft een toelichting aan de hand van een presentatie over de procedure. Hij legt uit
dat er op 11 november jl. al ruimtelijke kaders zijn vastgesteld door de gemeenteraad. De
bevoegdheid om bestemmingsplannen voor te bereiden ligt bij het college van burgemeester en
wethouders. In dit geval, waarbij het gaat om een plan met behoorlijk wat impact voor de omgeving,
is ervoor gekozen om eerst de raad hierbij te betrekken en te vragen of over het plan een
omgevingsdialoog gevoerd mag worden. De raad heeft hier "ja" tegen gezegd onder voorwaarden.
Een van die voorwaarden is dat er een goede omgevingsdialoog wordt gevoerd.
P. Engelvaart zegt toe dat binnen een week het verslag zal worden toegezonden. Verder bieden L. de
Nijs en hij (ook separaat) aan om indien daar prijs op wordt gesteld nader te overleg te plegen op
individueel niveau.
Mail Peter Engelvaart: p.engelvaart@woensdrecht.nl
Mail L. de Nijs l.denijs@denijssoffers.nl
Vervolgens wordt aangegeven dat 's avonds ook nog een digitaal overleg plaatsvindt. De verslagen
van beide overleggen worden naar alle mensen gestuurd die zijn uitgenodigd.

