
Beste Gemeenteraad,

Graag wil ik u hartelijk danken voor de mogelijk maken om onze zienswijze toe 
te lichten.

Middels een schrijven hebben wij op 3 Oktober officieel een bezwaar ingediend 
op de voornemens om de bestemming "verspreide voorzieningen" op het pand 
aan de heuvel 9 te vervangen door "gemengd". Hiermee komt de bestemming 
"detailhandel" te vervallen. In het pand zit momenteel de nagelstudio van mijn 
vrouw gevestigd. Naast het aanbieden van diverse behandelingen komt een 
aanzienlijk deel van het inkomen voort uit de verkoop van producten (kleding, 
sierraden, etc).

Het verbaast ons dat de gemeente zonder ooit te zijn komen kijken, heeft 
geconcludeerd dat deze vorm van inkomsten ondergeschikt is. In het pand zou al 
sinds jaar en dag geen detailhandel meer hebben gezeten. Er wordt hierbij 
voorbij gegaan dat er voorheen diverse winkels hebben gezeten.
In de reactie van de gemeente op onze zienswijze staat geschreven dat het niet 
langer mogelijk maken van detailhandel op een perceel wat volgens de gemeente 
al sinds jaren niet meer als zodanig wordt gebruikt, meer dan voldoende wordt 
gecompenseerd en er geen reden is om af te wijken van het huidige beleid. Als 
vergelijk, dit voelt alsof ons een auto wordt afgenomen en we er een fiets voor in 
de plaats krijgen met als onderbouwing dat we de auto toch niet veel gebruiken?

In 2006 hebben wij het pand gekocht met de gedachte, dat mocht mijn vrouw 
arbeidsongeschikt raken door de ongezonde werkhouding als nagelstyliste, zij 
haar bedrijf altijd zou kunnen voortzetten in de detailhandel. De 2de reden 
waarom we het pand gekocht hebben is onze oudedagvoorziening. Mocht mijn 
vrouw stoppen met de nagelstudio, dan kunnen we het pand met bestemming 
detailhandel eenvoudig verhuren, dan wel verkopen. Het wegnemen van deze 
bestemming zal het zoeken naar een nieuwe huurder moeilijker maken en een 
waardevermindering van het pand zijn bij een eventuele verkoop.

Wij begrijpen de gedachte achter de visie "meebewegen binnen kaders" om het 
aanbod m2 winkelvloeroppervlak niet verder uit te breiden om zo het city 
centrum te promoten. Het elimineren van detailhandel staat echter nergens 
beschreven. De hoge huurprijzen in het city centrum zijn voor vele (startende) 
ondernemingen niet haalbaar en het uitwijken naar wijken zoals Zeelst is dan 
een prima alternatief.
Indien deze mogelijkheid zich niet meer voordoet zullen diverse ondernemingen 
gedwongen uitwijken naar omliggende gemeenten wat mijns inziens niet de 
bedoeling kan zijn van de gemeente Veldhoven.

Ook de opmerking dat wij de mogelijkheid hebben om een schadeclaim in te 
dienen als compensatie voor de waardevermindering van het pand vinden wij 
een vreemd uitganspunt. Het kan niet de bedoeling zijn dat een gemeente haar 
bewoners graag voor het gerecht ziet.



Normaals, wij zijn de gemeente zeer erkentelijk voor de verbreding van het 
bestemmingsplan op het pand aan de heuvel 9, en de toezegging van 
ondergeschikte detailhandel tot 300Zo, maar zouden graag zien dat de gemeente 
alsnog de bestemming detailhandel handhaaft en toevoegt aan het nieuwe 
bestemmingsplan "Zeelst 2016".

Voor alsnog gaan wij ervan uit dat de gemeente een wijze beslissing maakt en 
inziet dat het wegnemen van een bestemming geen juiste keuze is.

Op een goede afloop vertrouwende,

Met vriendelijke groet

Roel Verschuren


