
Veldhoven
Bewoners van:
Boterbloem 1-41
Burgemeester van Hoofflaan 147, 151
Ceciliastraat 7-120
De Jegerstraat 8-38
Ereprijs 1-31
Fierlandtstraat 1-31
Goudenakkerstrat 2-22
Handwijzer, 1-23, 34
Herderstasje 1-31
Kamille 2-16
Klaverstraat 1-7
Lange Kruisweg, 7A, 11, 62-124 
Potakkerstraat 1-20 
Van Eijkstraat 1-42 
Van Ettenstraat 2-16 
Willigenakkerstraat 1-21

datum : 19 augustus 2022 ons kenmerk : 22UIT03207
bijlage : - IBAN : NL08BNGH 0285 0087 14
onderwerp : Informatieavond ontwerpbestemmingsplan Kruisstraat-Handwijzer (Gansepoel)

Beste bewoner(s)

Woonbedrijf en de gemeente Veldhoven zijn van plan om in de wijk d'Ekker op de 
locatie Gansepoel aan de Lange Kruisweg betaalbare sociale huurappartementen te 
realiseren voor één- en tweepersoonshuishoudens. Dit zorgt voor meer beschikbare 
appartementen in de wijk d'Ekker en helpt bij een oplossing voor het tekort aan 
woningen in Veldhoven. Met het bouwen van appartementen voor in eerste instantie 
ouderen willen we doorstroom bevorderen; zo komen er namelijk weer 
eengezinswoningen beschikbaar voor (jonge) gezinnen. Het plan is om één 
appartementengebouw van 7 woonlagen met 56 appartementen in een groen 
ingerichte omgeving te bouwen.
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Over het plan is geparticipeerd met omwonenden. Om het mogelijk te maken, is het 
ontwerpbestemmingsplan 'Lange Kruisweg- Handwijzer' opgesteld. We informeren u 
hierover, omdat het gaat over een mogelijke verandering in uw omgeving. Én omdat u 
op het ontwerpbestemmingsplan kunt reageren met een zienswijze.

Wilt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken?
Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken lang, vanaf vrijdag 26 augustus 2022 tot 
en met donderdag 6 oktober 2022, ter inzage. U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
tijdens de inzagetermijn online bekijken op www.ruimteliikeplannen.nl en op 
www.veldhoven.nl. Zoek dan op trefwoord ^ange Kruisweg- Handwijzer'. Maar u kunt 
het ook in komen zien in de informatieruimte van het gemeentehuis van Veldhoven 
(Meiveld 1). Vraag ernaar bij de receptiebalie van het gemeentehuis. U kunt 
binnenlopen tijdens de openingsuren en hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Informatiebijeenkomst 12 september
Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan of de procedure? Woonbedrijf, BAM 
Wonen en de gemeente Veldhoven zijn op maandag 12 september 2022 van 17.00 
tot 19.00 uur aanwezig bij Speeltuin de Klavertuin, Klaverplein 13A. Het is een 
inloopbijeenkomst waarbij u kunt binnenlopen op een tijdstip dat u uitkomt. 
Aanmelden is niet nodig.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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Een zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schríftelijk of mondeling op het 
ontwerpbestemmingsplan reageren door een zienswijze in te dienen. In uw zienswijze 
geeft u duidelijk aan over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan u een 
opmerking heeft en waarom u dat vindt.
4 Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar de Gemeenteraad van

Veldhoven, postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Zet op uw brief de datum, uw 
naam, adres en handtekening. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

4 Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met 
een medewerker van onze afdeling Regie en Ontwikkeling, via het verkorte 
telefoonnummer 14 040.

Pro forma zienswijze
Omdat de termijn voor het indienen van een zienswijze gedeeltelijk in de 
zomervakantie is, willen wij u wijzen op de mogelijkheid om binnen de inzagetermijn 
(dus tot en met 6 oktober 2022) een pro forma zienswijze in te dienen. Indien u dit 
doet, kunt u de gronden van uw zienswijze later aanvullen. Als u een pro forma 
zienswijze indient, geven wij vervolgens een termijn door wanneer wij uiterlijk deze 
aanvulling willen ontvangen.

Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Sabine 
Spijkers van het cluster Ruimte. Stuur daarvoor een e-mail naar 
Sabine.Spijkers@veldhoven.nl of bel naar het verkorte telefoonnummer 14 040.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met ons. Stuur
daarvoor een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene 
telefoonnummer 14 040 onder vermelding van nummer 22UIT03207.

Met vriendelijke gro

Ruud Janse 
afdelingshoofd

2 7 2

mailto:Sabine.Spijkers@veldhoven.nl
mailto:gemeente@veldhoven.nl

