
Technische vragen Senioren Veldhoven inzake Bestemmingsplan Slot-Oost
n.a.v. Oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 30 november 2021 
t.b.v. Besluitvormende raadsvergadering d.d. 21 december 2021

De vragen zijn in volgorde van het document 'Notitie van beantwoording van Zienswijzen' 
Paginanummers gaan vooraf aan de vraag en de tekstregels waarop de vraag betrekking 
heeft zijn overgenomen uit de notitie.
De vragen zelf zijn geïdentificeerd door paginanummer en volgnummer.
Verzoek dit bij de beantwoording te vermelden.

Pag 6
4.1.2 Reactie gemeente
b: Deze schetsen waren een verbeelding van wat mogelijk zou zijn binnen de gestelde 
randvoorwaarden en uitkomsten van enkele samenspraakbijeenkomsten. De getoonde 
schetsen komen tegemoet aan één van de randvoorwaardes, namelijk dat er tussen de 40 
en 60 woningen op de ontwikkellocatie gerealiseerd moeten gaan worden. Bij de toelichting 
op de schetsen is aangegeven om niet het exacte aantal huizen op de schetsen te gaan 
tellen, omdat bijvoorbeeld vier huizen op de schets in het definitief ontwerp twee huizen 
kunnen worden. Dat was voor nadere uitwerking. Nadien is gebleken dat een 
stedenbouwkundig plan met 59 woningen naar onze mening prima passend is op de locatie. 
Wij vinden dat er een ruim opgezette buurt komt met veel ruimte voor groen. Bovendien 
blijkt uit alle onderzoeken dat met de huidige invulling een prima woon- en leefklimaat voor 
zowel de nieuwe als de bestaande bewoners kan worden bereikt. Dit tegen het licht van het 
huidige woningtekort zijn er geen redenen te benoemen om per se op het minimaal aantal 
woningen van 40 uit te willen komen.

Pag 6. Vraag 1
Deze vraag om 'minder dan 60 woningen' wordt ruim gedeeld en lijkt niet afdoende 
beantwoord te zijn. Graag een reële onderbouwing van handhaving van de 59 (ipv 60!). 
(NB: Vragenstellers/ reclamanten vragen niet om perse' 40, maar om een verantwoording) 
(NB 2: Het kennelijk niet voldoende beantwoorden van de vraag dateert uit 2018. De 
verwijzing naar de huidige situatie op de woningmarkt hoort dus niet thuis in de 
beantwoording)

Antwoord:
^ Door raad vastgestelde bandbreedte: 40 - 60 woningen. De gemeente maakt Slot- 

Oost bouwrijp- en woonrijp. Deze civiele kosten worden betaald uit de 
grondopbrengsten. De gemeente dient zorgvuldig om te gaan met 
gemeenschapsgelden. De huidige verhouding uitgeefbaar (430Zo) versus openbaar 
(57Z) is verre van marktconform. Gebruikelijk is dat zo'n 550Zo van een plangebied 
uitgeefbaar is. Met deze lage dichtheid is nadrukkelijk gehoor gegeven aan de 
wensen van omwonenden om de 3e fase Slot-Oost kleinschalig in te vullen. Direct na 
afloop van de crisis (2008-2015) is een woningtekort ontstaan. In 2017 was al 
sprake van een tekort en dat is sindsdien alleen maar toegenomen.

pag 6
4.1.2 Reactie gemeente 
c. Groene vinger:
Hieronder is een uitsnede opgenomen van alle (ontwerp)bestemmingsplannen voor de 
(omgeving van de) planlocatie. Hieruit blijkt dat langs de Heerbaan een ruime 
groenbestemming overblijft van minimaal 25 meter breed. De Ruimtelijke Structuurvisie 
schrijft over de groene vingers, waaronder de Heerbaan, dat de gemeente steeds meer



belang aan de functie van ontmoeten van mensen en recreëren hecht. De groene 
zones/groene vingers zijn hiervoor geschikt, maar moeten worden heringericht. Belangrijk 
is het totale netwerk van groene structuren en de bereikbaarheid ervan vanuit de 
aanliggende (woon)gebieden te versterken.
Het bestemmingsplan staat het realiseren van deze ambities niet in de weg. Aandachtspunt 
bij de verdere uitwerking is dat het gevarieerde karakter van open en besloten ruimten blijft 
bestaan. De beboste grondwal blijft grotendeels behouden, waardoor dit goed mogelijk is.
De groene zone blijft toegankelijk voor recreanten en honden. De exacte inrichting van de 
zone valt echter buiten de reikwijdte van dit bestemmingsplan (zie ook antwoord onder a). 
Vast staat dat het huidige plan het groen langs de Heerbaan respecteert en dat wordt 
voldaan aan de randvoorwaarde van de raad omdat de groene vinger is/wordt 
doorgetrokken langs de Heerbaan.

o ŵ

Uitsnede ruimtelijke plannen met alle (ontwerp)bestemmingsplannen in en in de omgeving van het plangebied

Pag 6 vraag 2
Kunt u de verklaren waarom in de tekst staat dat de beboste groen wal grotendeels 
behouden blijft, terwijl uit het bestemmingsplan blijkt dat deze wordt afgegraven?

Antwoord:
^ De beboste wal blijft behouden. Alleen de lage grondwal die is ontstaan tijdens de 

bouw van fase 2 doordat bouwers daar overtollige grond hebben gedumpt (zoals 
omwonenden hebben verteld), wordt verwijderd. Die grondwal heeft geen enkele 
functie.

Pag 6 vraag 3
Waaruit blijkt dat de groene vinger is/wordt doorgetrokken?

^ Kenmerkend voor Veldhoven is het systeem van beekdalen, 
welke overwegend (zuid)west-(noord)oost zijn georiënteerd. Tevens 
zijn bij de naoorlogse uitbreidingen groene structuren gerealiseerd. 
Deze vormen thans de zogenaamde 'groene vingers' die zorg dragen 
voor het contact tussen het stedelijk gebied en het landschap.
Vijf west-oost structuren zijn te onderscheiden, met elk een eigen 
karakter. Een daarvan betreft de Heerbaan, een belangrijke 
verkeersader in Veldhoven met een aantrekkelijk groen profiel.

Bij de Heerbaan vormt het groen (deels op de geluidswallen) langs de weg de 
'groene vinger'. Het gaat hier dus niet om groen in de aangrenzende wijken. Het 
huidige plan respecteert het groen langs de Heerbaan. De 'groene vinger' wordt 
doorgetrokken zoals door de raad bedoeld.



Pag 6 vraag 4:
Waarom staat in de tekst een verwijzing naar 'bestemmingsplannen' waaruit zou blijken 
van een groenbestemming? Het deel noord van de Heerbaan is immers Eindhoven en ook 
niet bereikbaar vanuit planlocatie.

Antwoord:
^ De groene vinger valt binnen meerdere bestemmingsplannen dan alleen 'Slot-Oost'. 

Of een deel binnen de groene vinger valt of niet, heeft niets te maken met de 
bereikbaarheid vanuit een aangrenzend gebied.
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Hierboven de informatie uit ruimtelijke plannen.nl geïmporteerd in een GIS.
De paarse figuur is de huidige grondwal.

Vraag 5 : Kunt u aangeven waar/ op welke plaatsen sprake is van behoud van de 
grondwal?

Antwoord:
^ De grondwal aan de planzijde wordt niet behouden.

Vraag 6: Wij concluderen uit de getoonde situatie dat de groene vinger niet is/wordt 
doorgetrokken. Is dat juist?



Antwoord:
^ zie vraag 3.

Vraag 7: Uit onze meting is gebleken dat de horizontale afstand van de erven tot het talud 
van het fietspad aan de Heerbaan NIET minstens 25 meter is.Klopt dat?

Antwoord:
^ 25 meter wijst op de breedte van de groenbestemming. Zie de hieronder opgenomen

tekening ter beeldvorming hoe deze afstand is bepaald.
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Vraag 8: Wij concluderen uit bovenstaande dat NIET wordt voldaan aan de 
randvoorwaarde met betrekking tot de groene vinger zoals gesteld in de 'randvoorwaarden 
van de raad, 15 december 2009'.
Klopt dat?

Antwoord:
• zie vraag 3.

Pag 12
4.3.2 Reactie gemeente

g. In de intentieovereenkomst staat dat de omwonenden, in het kader van samenspraak, 
worden geïnformeerd over de kaders en bevraagd over hun wensen en ideeën voor een 
verkavelingsplan. Dat is gebeurd. Het doel was dat hierdoor alle belangen en afwegingen op 
tafel konden komen zodat wij als gemeente een integrale afweging konden maken voor het 
op te stellen stedenbouwkundig plan. De ruimtelijke randvoorwaarden die de gemeenteraad 
heeft vastgesteld, waren leidend in de gesprekken. Voorstellen met minder woningen zijn 
daarom niet meegenomen.

Pag 12 vraag 1: In welk document kan ik die voorwaarden terugvinden?



Randvoorwaarden uít het Ruimtelijk Kader van de gemeente Veldhoven, d.d.
15 december 2009

* De "groene vinger" langs de Heerbaan wordt doorgetrokken conform de 
Ruimtelijke Structuur Visie Veldhoven;

« Er worden globaal 40 tot 60 grondgebonden woningen gerealiseerd in het plandeel 
"West";

* De nieuwe woningen in plandeel "west" worden ontsloten via de bestaande 
woonstraten van woongebied 't Slot en krijgen geen rechtstreekse auto- 
aansluiting op de Meistraat;

- Bij de realisatie van plandeel "west" wordt gestreefd naar toepassing van 300Zo 
sociale woningbouw;

» Het bestaande autobedrijf en het tankstation aan de Heistraat worden ingepast in 
de nieuwe ontwikkeling;

* Het plandeel "oost" biedt ruimte aan een goede ontsluiting van de Kruisstraat op 
de Heistraat conform het verkeerscirculatieplan en aan lichte bedrijvigheid;

. De bedrijvigheid langs de Heistraat wordt niet ontsloten via woonstraten;
* De reconstructie van de tot kruispunt om te bouwen rotonde Heerbaan Heistraat- 

Noord Brabantlaan-Grasdreef wordt als vaststaand gegeven meegenomen bij de 
pianontwikkeling.

Pag 12 vraag 2: waar staat dat het aantal woningen tenminste 59 moet zijn?

Antwoord:
^ Dat staat nergens, het aantal van 59 woningen past binnen de 40-60 woningen, dus 

voldoet aan de randvoorwaarden. Gedurende het planproces is gebleken dat 59 
woningen goed passend zijn op de locatie.

Pag 25
4.9.2 Reactie gemeente
b. Dat reclamant iets gaat merken van het plan is niet uitgesloten, maar dat zou bij ieder 
ander plan ook zo zijn geweest. Reclamant wordt echter niet onevenredig benadeeld. Uit de 
toelichting blijkt dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Er grenzen straks 
twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen aan het perceel van reclamant met 
relatief diepe achtertuinen. Daarbij gaat het om een (weinig belastende) woonfunctie. De 
optie om bijvoorbeeld een groenstrook tussen de bestaande en nieuwe wijk op te nemen is 
serieus bekeken. Uiteindelijk is vanuit beheer, ontwerp, onderhoud, veiligheid en 
randvoorwaarden een andere keuze gemaakt.

pag 25 vraag 1
De tekst ademt de bijzondere sfeer van een bijeengeschraapte enorme hoeveelheid en 
diversiteit van redenen en waarde-oordelen.
Kan hiervoor een zakelijke tekst zonder interpretaties en waarde-oordelen voor worden 
gemaakt?

Antwoord:
^ Het antwoord is suggestief en wij weten niet hoe we het nog meer moeten

verduidelijken. De essentie is en blijft dat er geen groenstrook komt tussen bestaand 
en nieuw.

Pag 27
4.10.1 Reactie gemeente
a. ad 2: de regels die gelden voor het openbare gebied laten de realisatie van wandelpaden, 
hondenuitlaatvoorzieningen en groenvoorzieningen ruim toe.

Pag 27 vraag 1
welke regels gelden er en waar staan die?



Het gaat om de regels die gelden voor de bestemming 'Groen' (artikel 3). Zie 
hieronder een uitsnede van de bestemmingsomschrijving:

Artikel 3 Groen
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. plantsoenen, parken, groenstroken er andere groenvoorzieningen;
b. de gronden ter plaatse van de aanduiding 'waardevolle boom' zijn mede bestemd voor behoud en 

bescherming van één waardevolle te behouden boom;
c. evenementen;

met de daarbij behorende voorzieningen, zoals:

d. fiets- en/of voetpaden ;
e. pleinen en overige verblijfsgebieden;
f. in- en uitritten uitsluitend voor zover deze noodzakeliĵk zijn voor het bereiken van de (aangrenzende) 

percelen;
g. (openbaar toegankelijke) sportvoorzieningen, speelvoorzieningen en hierbij passende, openbare 

verblijfsvoorzieningen;
h. kunstwerken;
i. kunstobjecten;
j. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
k. geluidwerende voorzieningen;
l. hondenuitlaatvoorzīenìngen;

Pag 27
d. De planlocatie kent een lange historie. Het stedenbouwkundig plan wat nu is doorvertaald in 
het bestemmingsplan is definitief. Er heeft een uitgebreid participatieproces plaatsgevonden met 
als doel dat hierdoor alle belangen en afwegingen op tafel konden komen zodat wij als gemeente 
een integrale afweging kon maken voor het op te stellen stedenbouwkundig plan. De ruimtelijke 
randvoorwaarden die de gemeenteraad heeft vastgesteld, waren leidend in de gesprekken.

Pag 27 vraag 2
Wie heeft het stedenbouwkundig plan opgesteld en hoe kan dit beschikbaar worden gesteld?

Antwoord:
^ Kokon Architectuur en Stedenbouw. Afbeeldingen van het stedenbouwkundig plan 

vindt u terug in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

Pag 27 vraag 3
De randvoorwaarden van de raad en het uitgebreide participatieproces maken veelvuldig 
melding van het doortrekken / verruimen van de gebruiksmogelijkheden van de groene 
vinger.
Hoe is dit in het stedenbouwkundig plan opgenomen?

Antwoord:
^ De "groene vinger" langs de Heerbaan is doorgetrokken middels een ruim 30 meter 

brede groenstrook, tussen Heerbaan en plangebied.

Pag 31
4.12.2 Reactie gemeente
a. In de nieuwe situatie zullen vier achtertuinen grenzen aan de zijtuin van reclamant. De 
achtertuinen van de nieuwe bewoners zijn ca. 11 meter diep en het bouwvlak van reclamant 
tot de nieuwe achtertuinen is minimaal 8 meter. De afstand tussen de bestaande en nieuwe 
woningen is relatief groot. Dat reclamant iets gaat merken van het plan is niet uitgesloten, 
maar dat zou bij ieder ander plan ook zo zijn geweest. De effecten zijn niet onevenredig 
nadelig en zullen marginaal zijn vanwege de (weinig belastende) woonfunctie en relatief 
grote afstand. Omgevingsgeluiden (waaronder geluid vanwege hobby's) die horen bij een 
woonomgeving zijn niet te voorkomen. Ook de nieuwe buren hebben hier mee te maken en 
zullen deze moeten accepteren, zover binnen redelijke grenzen en normaal voor wat je in 
een woonwijk mag/kan verwachten.



Pag 31 vraag 1
Betekent deze tekst dat de hobby van deze reclamant binnen de genoemde redelijke 
grenzen valt?

Antwoord:
^ Nee, de reclamant dient zich te houden aan de (lokale) regelgeving met betrekking 

tot (geluid)overlast. Over de hobby doet de gemeente geen uitspraak. Zolang de 
geluiden, die verband houden met deze hobby vallen binnen hetgeen toelaatbaar is 
volgens de regelgeving binnen een woonomgeving, is er niets aan de hand.

Vraag 2
Kunnen hieraan rechten worden ontleend?

Antwoord:
^ Reclamant heeft voor zijn eigen woning een woonbestemming en geen

bedrijfsmatige bestemming. Eventuele overlast vanwege hobbymatig gebruik binnen 
een woonbestemming valt buiten de invloedssfeer van een bestemmingsplan en gaat 
over andere rechtsgebieden. Dus het antwoord is nee.

De volgende vraag is naar aanleiding van het betoog van de wethouder tijdens de 
raadsvergadering van 30 november 2021.

Ontsluiting Gareel
Veel is gezegd over de minimale breedte van het Gareel thv de panden 55,57,59.
Op dit moment is er in dat straatdeel geen enkele voorziening voor voetgangers.
In het plan wordt direct aansluitend aan dit straatdeel onder andere een blok van 6 
woningen (sociale koop) neergezet. U weet dat de Zoom geen veilige mogelijkheid biedt om 
het gebied te voet te verlaten.
Vraag 00: kunt u garanderen dat dit deel van het Gareel voor voetgangers (moeders met 
kinderwagens of kinderen aan de hand, kleuters op fietsjes, ouderen met rollators en vele 
andere verkeersdeelnemers) aan beide zijden veilig wordt?

Vraag 1: Is het mogelijk om zonder verdere discussie het uitgangspunt van 
verkeerskundigen te respecteren tav de hoeveelheid verkeer? Dit komt neer op 6 
motorvoertuigbewegingen per woning per dag. Thv huisnr 55 dus een toename van 
6x59=354 per dag.

Antwoord:
De beoogde toegangsweg tot het nieuwbouwplan is het meest oostelijk gelegen Gareel.
Deze weg wordt heringericht tussen het nieuwbouwplan en de Kruisstraat, zo ook ter 
hoogte van de woningen 55 t/m 59. Het oostelijke Gareel wordt overal circa 5 meter breed 
met een aantal parkeerhavens langs de rijbaan. Ook blijft voor voetgangers de mogelijkheid 
over een voetpad te lopen. Er komt aan minimaal één zijde een voetpad langs deze weg.


