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Onderwerp: Domino’s I KFC Heistraat Zoom
Waalre, 15 december 2021

Geachte leden van de Raad,
Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Sinds 2017 zijn wij ons als Veldhovense ondernemer aan het inspannen om onze
droom te realiseren, een duurzaam restaurant met een drive thru. Een initiatief dat
ook door uw gemeente in 2018 is onderstreept en is bekrachtigd in een
koopovereenkomst en een anterieure overeenkomst.
Wij realiseren ons dat u zich op dit moment op een bestuurlijk kruispunt bevindt.
Juist omdat nu intensieve gedachtenvorming plaatsvindt over de richting die uw
gemeenteraad inslaat, maken wij onze gedachten over onze bevindingen nogmaals
graag kenbaar.
Zoals tijdens het opiniërend oordeel naar voren kwam en in de publicatie in het
Veldhovens Weekblad op woensdag 8 december jl. is beschreven zijn gezondheid,
zwerfvuil, verkeer, hoeveelheid bezwaren en gebrekkige communicatie de meest
voorkomende bezwaren, waarbij de wijze waarop verkeer en parkeren is geregeld, de
meeste vragen lijkt op te roepen. Dit is ook gebleken uit het memo met Technische
Vragen, zoals door de politieke partij Senioren Veldhoven is ingediend.
Naar aanleiding hiervan hebben wij in samenspraak met de architect en
verkeerskundig bureau een aangepast inrichtingsplan van het terrein uitgewerkt,
welke als bijlage is aangehecht. Wij zijn van mening, dat hiermee volledig tegemoet
wordt gekomen aan de geuíte bezwaren voor wat betreft verkeer en parkeren. Wij
lichten dit hieronder toe.
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In dit ontwerp zijn de haakse parkeervakken langs de Heistraat komen te vervallen.
Hierdoor ondervinden parkerende automobilisten geen hinder van een incidentele
langere wachtrij voor de drive thru van KFC en/of Domino’s.Ter hoogte van de rotonde
blijven vier langsparkeervakken bestaan. Deze zullen bovendien worden toegewezen
als parkeervakken voor het personeel en liggen het verst van de restaurants
waardoor ze voor bezoekers het minst interessant zijn. Bijkomend voordeel is dat de
auto’s van het personeel gedurende een aanzienlijk langere tijd geparkeerd staan
dan bezoekers en dat daarmee het aantal parkeermanoeuvres nabij de rotonde
beperkt is. Ook aan de achterzijde van de Domino’s zijn parkeerplaatsen voor
werknemers gerealiseerd waardoor alle overige parkeerplaatsen op het
parkeerterrein voor bezoekers beschikbaar zijn.
Met deze aanpassing willen wij benadrukken dat het voorliggende bestemmingsplan
geen blauwdruk is en wij altijd open staan voor een dialoog. Tenslotte zitten we nog
in het stadium van herziening Bestemmingsplan en zitten we nog niet op het
detailniveau van een omgevingsvergunning, waarbij getoetst gaat worden aan de
regels uit het bestemmingsplan voor wat betreft de invulling van de parkeereisen.
Voor wat betreft verkeer is uit de beantwoording op de Technische Vragen en contra
expertise verkeersonderzoek Goudappel Coffeng, die we als bijlage aanhechten, door
zowel uw ambtenaren als experts naar voren gekomen en ondubbelzinnig bevestigd
dat het plan verkeerstechnisch op alle fronten voldoet.
De zorgen en het aantal zienswijzen willen wij niet bagatelliseren, maar willen
daarbij wel graag meegeven dat in totaal 30 inhoudelijk van elkaar afwijkende,
zelfstandige zienswijzen zijn ingediend. De overige zienswijzen van de in totaal 520
zijn inhoudelijk hetzelfde. Zo hebben meerdere personen van hetzelfde woonadres
een zienswijze ingediend en heeft het leeuwendeel 482 reclamanten een door de
actiegroep Mooizeelsthouwenzo gestandaardiseerde brief (een gelijkluidende
modelzienswijze) ingediend.
Ter beoordeling van uw raad staan (slechts) de ruimtelijke gevolgen van het plan.
Dat staat los van het aantal bezwaren. Dat er sprake zou zijn geweest van een
tekortschietende samenspraak, daar kunnen wij kort over zijn: we hebben ons aan
de procedures gehouden en de door de gemeente Veldhoven gestelde eisen en
adviezen. Het zwerfvuil is ondervangen met een schoonmaakconvenant die door
Nederland Schoon overal wordt gebruikt. Gezondheid is, zoals ook in het opiniërend
oordeel is aangegeven, geen ruimtelijk argument, waarop een ontwikkeling kan
worden beoordeeld. Neemt niet weg dat we hierin als Domino’s en KFC onze
verantwoordelijkheid nemen, zoals ook toegelicht tijdens het opiniërend oordeel.
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Met vorenstaande uiteenzetting willen wij benadrukken dat er géén relevante
ruimtelijke argumenten zijn op basis waarvan het plan kan worden geweigerd. Wij
vertrouwen dan ook op een positief besluit van uw raad, ook vanwege het getoonde
commitment aan dit plan vanuit het College, waarbij onze belangen en positie zowel
op de korte als lange termijn worden gerespecteerd.
Met vrie

is Geene
Domino’s I Mastade

Bijlagen:
Aangepast inrichtingsplan terrein d.d. 9 december 2021
Memo verkeerstechnische toets aangepast inrichtingsvoorstel Goudappel
d.d. 14 december 2021

Valkenswaardseweg 20

email

info(3)mastade.nl

5582 VB Waalre

www

mastade.nl

tel

(+31) 8 877 682 00

359

Z41

OMINO'S PIZZA
200 m

00 m2

175 m2

175 m2

375 m2

BG
VERD. 1

BVO
356

KEREN

FI

KFC

1f ff1

750 m2
5 fietsen I 100 M2'^T9fetsen

%'u

minimadJQ fietsen per locàti

750 m2
12 pp I 100 M2^x90 pp
TOTAAL 90 PP

4P^
TOTAAL 20 FIETSPARKEREN
ersoneel)

u

n
a

Terrein

P
^

4192 m2

a.20 m

/Domino's Pizza

Vx

\

'

, 4P

\ (perso'
graskeien

graske

5 P

Groene gejuidwal Kokowall
H = maXra00 mm
Afha^^plijk van
berekeni

Groenŵelji^al Kokwall
Groene geluidwal Kokowall
mm
A
geluidsberekeningen

gelui^rerekemngen

U

Z40

Z40

Z40
Z41
Z40

projectnummer

16062

project

tekening

getekend

datum

DOMINO'S PIZZA | KFC HEISTRAAT VELDHOVEN

SITUATIETEKENING

HH | KK

schaal
formaat

D-00

Heistraat Veldhoven
opdrachtgever | adres opdrachtgever

A3

©®®

wijzigingen

adres project
tekeningnummer

1 juli 2019
1:500

fase

Definitief Ontwerp

A

12 november 2019

B

20 januari 2020

Mastade B.V.

C

21 april 2020

Valkenswaardseweg 20, 5582VB Waalre

D

9 december 2021

Materiaalweg 8 5681 RJ Best
www.nbarchitecten.nl
info@nbarchitecten.nl
+31(0)499 39 50 72

MAAKT MOGELIJK

MOBILITEIT BEWEEGT ONS

Opdrachtgever

Mastade Real Estate

Datum

14 december 2021

Auteur

Carlo Bernards

Kenmerk

011266.20211214.N.01

Status

Definitief

Pagina

1/2

Beoordeling situatietekening Domino's en KFC Veldhoven
KFC en Domino's Pizza hebben het voornemen om aan de Heistraat in Veldhoven
fastfood restaurants te realiseren met een Drive-thru mogelijkheid. Ten behoeve van het
bestemmingsplan is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het terrein. Naar
aanleiding van de ingebrachte zienswijzen is dit ontwerp geoptimaliseerd waardoor het
verkeerskundig beter kan functioneren.
Onderstaande afbeelding geeft een beeld van het oorspronkelijke ontwerp. Dit ontwerp had
als belangrijkste nadeel dat de rood gemarkeerde parkeerplaatsen aan de noordzijde van
het terrein slecht toegankelijk zijn wanneer incidenteel sprake is van een lang wachtrij voor
de drive-thru van de KFC (rode stippellijn).
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Door het architectenbureau is naar aanleiding van vragen en opmerkingen over de interne
verkeers- en parkeersituatie een aangepast ontwerp gemaakt dat verkeerskundig beter
functioneert. Onderstaande afbeelding geeft het ontwerp weer.
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In dit ontwerp zijn de haakse parkeervakken aan de noordzijde van het terrein langs de
Heistraat komen te vervallen. Hierdoor is er geen sprake van parkerende automobilisten die
hinder ondervinden van een incidentele langere wachtrij voor de Drive Thru van de KFC.
Vanuit de overige parkeervakken (A) is meer manoeuvreerruimte beschikbaar wanneer er
een incidentele wachtrij staat.
Nabij de rotonde blijven vier langsparkeervakken bestaan (B). Deze liggen echter het verst
van de restaurants waardoor ze voor bezoekers het minst interessant zijn. Het dagelijks
aantal parkeermanoeuvres is daardoor lager dan op de rest van het parkeerterrein.
Het is ook aan te bevelen om deze plekken vooral door het personeel te laten gebruiken.
Bijkomend voordeel van het gebruik door het personeel is dat deze gedurende een
aanzienlijk langere tijd geparkeerd staan dan bezoekers. Het aantal parkeermanoeuvres nabij
de rotonde wordt daardoor verder beperkt.
Ook aan de achterzijde van de Domino's zijn parkeerplaatsen voor werknemers gerealiseerd
(C) waardoor in principe alle parkeerplaatsen op het parkeerterrein zelf voor bezoekers
beschikbaar zijn.
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