
Aanvullende technische vragen Senioren Veldhoven inzake Bestemmingsplan 
Slot Oost
onderstaand is uw beantwoording opgenomen 

. de aanvullende vragen staan op pag 3 

. een eigen schets is bijgevoegd op pag 3

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 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.

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?

ANTWOORD ^ 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.
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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:

Afstand en oppervlakte meten

- i

25 meter wijst op de breedte van de groenbestemming. Zie de hieronder opgenomen 
tekening ter beeldvorming hoe deze afstand is bepaald.

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 27 vraag 3 De randvoorwaarden van de raad en het uitgebreide participatieproces 
maken veelvuldig melding van het doortrekken f 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.
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Aanvullende vragen:

1. De breedte van de huidige groene vinger, de inrichting en de ligging ervan verschillen 
grotendeels niet van de situatie in 2009. Klopt dat?

^ Nee zie luchtfoto's:

l'ŸC 4

Situatie 2009

Situatie 2021

. . V

2. De beboste grondwal, in bijgevoegde tekening met paars aangegeven, verdwijnt geheel 
ten behoeve van het project. Is dat juist?

^ De puinwal verdwijnt. Zie luchtfoto uit 2009 voor de exacte situering. Deze 
puinwal was toen niet bebost. Als we spreken over de beboste wal, gaat het om 
de wal die behouden blijft.

3. De overgebleven ruimte aan restant groene vinger loopt naar de Hovenring toe taps 
toe. De horizontale ruimte tussen het talud van het fietspad en de erven is ter hoogte 
van het laatste bouwblok max 19 meter. Klopt dat?

^ Nee de groenbestemming houdt niet op bij de gemeentegrens.
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4. De door u gemeten breedte (30 m?) van de groenstrook is de breedte van rand 
bouwperceel tot op het verhoogde fietspad. Klopt dat?

^ Nee. Onze metingen zijn gebaseerd op de groenbestemming.

ĩ S!

5. Als we spreken over het openbaar gebied in te richten door de gemeente, welke 
meetmethode is dan juist?

^ De gemeente richt in dit geval het openbaar gebied in binnen de 
groenbestemming. De meetmethode is daarbij niet relevant.

6. In uw antwoorden staat diverse keren dat de groene vinger is doorgetrokken etc. Kunt 
u op tekening aangeven waar precies sprake is van doortrekken van de groene vinger 
zoals de raad heeft bedoeld?

• De raad heeft zich destijds niet uitgesproken over een exacte afmeting van de 
groenstrook. Het idee was dat er een groenstrook van formaat tussen het plan 
Slot-Oost en de Heerbaan zou blijven bestaan. Met de aanleg van de Hovenring 
is rekening gehouden met het behoud van de groene uitstraling van de groene 
vinger richting de Heerbaan.

7. Uit uw antwoord blijkt dat de grondwal is ontstaan uit particulier initiatief. Is dat ook 
zo?

• Dit is niet relevant.

8. De grondwal is dus kennelijk ook door particulieren op gemeentegrond gerealiseerd. 
Kunnen de opruimkosten dan worden verhaald op de bewoners van het huidige Gareel?

• Nee.
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