
Mijn naam is Marcel Bos en spreek als bewoner van Wijk ’t Slot. 

 

Ik woon in het Gareel, aan de rand van het nieuw te bebouwen stuk grond.  In de bouwplannen zoals 

deze er nu liggen worden de nieuwe huizen tegen onze huizen aangebouwd.  

Ca 25 jaar geleden hebben wij bewust voor dit stuk grond gekozen omdat wij dan een hoekwoning 

zouden hebben.    

Ik ben ontzettend bezorgd dat er onvoldoende daglicht over blijft voor onze woning en de andere 

woningen aan de rand van het perceel, en wordt de leefbaarheid van de bewoners daardoor 

aanzienlijk aangetast. 

Er wordt totaal geen rekening gehouden met de belangen van de bewoners aan de rand van het 

perceel en alle ideeën hieromtrent worden volledig van tafel geveegd.  

De nieuwe bouwplannen zijn dusdanig opgesteld dat de grond maximaal wordt uitgepond, welke ten 

goede komt aan Ballast. Welke belangen worden nu het meeste gediend bij het huidige ontwerp: Die 

van de bewoners of van de bouwmaatschappij?? 

Een eenvoudige oplossing is om tussen de bestaande woningen en de nieuw te bouwen woningen 

een groenstrook te maken van ca 6-10 meter, welke wij al diverse keren hebben voorgesteld.  

Dit gaat inderdaad voor een zeer klein deel ten kosten van de winst van Ballast, maar daardoor 

ontstaat er een groter draagvlag vanuit de Rand  bewoners en wordt de leefbaarheid van onze 

woningen meer in stand gehouden. 

De aangeboden oplossing is tot nu toe in de diverse plannen nooit meegenomen en ook nu wordt er 

totaal geen rekening gehouden. 

In het normale verkeer ga je toch met elkaar in overleg om tot een oplossing te komen. Ik zou dit 

gemeentelijk handelen als onfatsoenlijk willen bestempelen.  

Ik zou dan ook de gemeente Veldhoven willen vragen om omwille van de leefbaarheid van onze 

woningen aan de rand, te kiezen voor een eenvoudige oplossing namelijk door een groenstrook aan 

te leggen tussen de bestaande woningen aan de rand en de nieuw te bouwen woningen. 

 

 

 

 

  

 


