
Inspreken gemeenteraad 9 september 2015 inzake Bestemmingsplan Villa Moors 
 
 
Voorzitter, leden van de gemeenteraad 
 
Het is de eerste keer dat ik van deze mogelijkheid gebruik maak. 
Ik verontschuldig mij dan ook bij voorbaat voor het geval ik niet de juiste terminologie of 
aanhef gebruik. 
 
Ik wil van de mogelijkheid gebruik maken om de zienswijze inzake het bestemmingsplan Villa 
Moors  welke wij als bewoners van de Vestinghlaan / Lindenburghlaan hebben ingediend 
nader onder uw aandacht te brengen. De zienswijze is onderdeel van de ingekomen stukken 
en heeft nummer 62. 
 
In onze zienswijze hebben wij op meerdere punten argumenten opgenomen waarom het 
Bestemmingsplan Villa Moors naar onze mening niet ongewijzigd vastgesteld zou moeten 
kunnen worden. 
 
In feite bevat het plan een paar hoofdlijnen: 

1. Aanpassing van de bebouwingsgrenzen zowel in m2 als in hoogte 
2. Creëren van extra winkeloppervlak 
3. Wijziging van de toegestane activiteiten 

 
Ad 1. 
Als bebouwing van 14 meter hoogte op 20 meter afstand van onze woningen plaats vindt 
betekent dit een geweldige aanslag op onze privacy. Bewoners kunnen letterlijk zien wat er 
in onze huizen afspeelt. Daarnaast zal de bebouwing het (zon)licht van onze huizen 
wegnemen. Met de bebouwing zou er een doorgang ontstaan waar ook het geluid van het 
verkeer zal weerkaatsen tegen de bebouwing waardoor er geluidsoverlast zal ontstaan. Al 
met vrezen wij dat ons woongenot ernstig zal worden aangetast en de waarde van onze 
huizen sterk zal dalen. 
 
De opmerking dat bebouwing tot 14 meter goed past in het straatbeeld is ook een farce. In 
de directe omgeving is een dergelijke hoogbouw niet te vinden. 
 
Daarnaast zal naar onze mening  de aanpassing van de bouwgrenzen en de geplande 
bebouwing zorgen voor een  verkeersonveilige situatie op het kruispunt 
Lindenburglaan/Vestinghlaan. Het zicht op de kruising zal weer afnemen. Met de toename 
van de woningbouw in de wijk de Veste en de ingebruikname van de Maria Regina 
basisschool heeft er een sterke toename van de verkeersintensiteit plaatsgevonden. Een 
intensiteit die meerdere keren per jaar bij activiteiten in het centrum alsmaar verder 
toeneemt omdat de Vestinghlaan dan als een omleidingsroute wordt aangewezen.  In 
combinatie met de tijdens de reconstructie van de Lindenburghlaan gerealiseerde 
parkeerplaatsen tegenover deze kruising is er al een onoverzichtelijke situatie gecreëerd en 
met de toenemende verkeersintensiteit is het wachten op ongelukken.  
 
 



Ad 2. 
Het is de bedoeling dat in de te realiseren bebouwing ruim 1000m2 winkeloppervlak wordt 
opgenomen. Wij als bewoners begrijpen dit niet. In het rapport van de Stec groep uit 
december 2014 wordt geconcludeerd dat er met een horizon tot 2025 geen behoefte 
betstaat voor uitbreiding van het aantal m2 winkeloppervlak. Wel wordt geconcludeerd dat 
er wellicht ruimte is voor thans ontbrekende formules. Voor deze formules hoeft echter 
geen nieuwbouw plaats te vinden. Er staan twee panden te huur/te koop van ieder minimaal 
500m2 die in het centrum zijn gesitueerd. De opmerking dat bij een realisering van de 
geplande winkels verdere leegstand in het assenkruis op de koop wordt toegenomen wordt 
blijk gegeven dat geen enkele waarde wordt gehecht aan de centrumfunctie van het 
assenkruis. Momenteel staat 12% van de winkels leeg. Een verdere leegstand zal de 
centrumfunctie van Steenbergen verder uithollen.  Wie gaat er shoppen in leegstaande 
winkels? 
  
Ad3. 
Met de wijziging van de toegestane activiteiten is het de bedoeling om een of meerdere 
publiekstrekkers te kunnen huisvesten in de te realiseren bebouwing. We kunnen het  toch 
niet serieus nemen dat we hierbij moeten denken aan een dierenbenodigdhedenwinkel, een 
winkel voor bak/kookclinics of een hobbywinkel zoals opgenomen in het plan. Dergelijke 
winkels hebben de afgelopen jaren wegens “overweldigende” belangstelling hun deuren 
moeten sluiten.  
 
Stel dat er inderdaad bebouwing plaatsvindt zoals in het plan opgenomen is en er zijn 
inderdaad winkels die als trekker kunnen worden aangemerkt die zich daar vestigen dan 
ontstaat er een gigantisch parkeerprobleem. De berekeningen van de parkeerbehoefte    
geeft aan dat er een tekort ontstaat van 14 parkeerplaatsen. Hierbij is uitgegaan van 
dubbelgebruik. Echter de kopers van de beoogde appartementen wordt een eigen 
parkeerplaats in het vooruitzicht gesteld. Dit betekent dus een extra tekort van 18 of 23 
parkeerplaatsen. En is er inderdaad sprake van een publiekstrekker dan zal niet volstaan 
kunnen worden met het aantal parkeerplaatsen dat volgens de standaardberekening nodig 
is. Ra ra waar moeten de klanten parkeren. Is het nog nooit iemand opgevallen dat mede 
met de komst van de polikliniek in de Lindenburg er regelmatig een gebrek is aan 
parkeerplaatsen. AH/Rabobank/Aldi/Westdam/Lindenburghlaan staan vaak zo vol dat er op 
de stoep en onze opritten naar onze garage geparkeerd wordt.  
 
Al met al zijn wij van mening dat het onderhavige bestemmingsplan als uitgangspunt heeft 
de economische belangen van de firma/heren Buuron en dat de economische belangen van 
ons als bewoners en de bestaande middenstand door de opstellers van het plan simpel 
terzijde is geschoven. Om nog maar niet te spreken over het woongenot van ons als 
bewoners.  
Het kan toch niet zo zijn dat een individueel belang uitstijgt boven een gemeenschappelijk 
belang. 
 
Ter afsluiting willen we nog even aanhaken met het plan Stadshaven. 
Villa Moors is een gemeentelijk monument dat fraai gerestaureerd is. Het zou volgens dat 
plan de verbinding moeten worden tussen haven en centrum. Middels de geplande 



bebouwing wordt het monument van drie zijden aan het zicht onttrokken, een logica die ons 
volledig ontgaat. 
Laten we wel wezen: Villa Moors, gemeentelijk monument, moet gesitueerd worden in een 
een groene omgeving. Maak er een stadspark van. Zoals ook in de schetsen van het plan 
Stadshaven is opgenomen. Het plan Stadshaven is in samenspraak met de bevolking tot 
stand is gekomen. Waarom zouden we dit negeren? 
 
Wij verzoeken u het onderhavige onderwerp op een van de eerstkomende 
raadsvergaderingen te agenderen.  


