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Steenbergen, 20 april 2015 

Onderwerp: zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Zuidwal 2 

Geachte heer, mevrouw, 

U heeft het ontwerp-bestemmingsplan Zuidwal 2 ter inzage gelegd. Wij, de heer G.H.M. Huijsmans 
en mevrouw J.P.M. Huijsmans-Peeters woonachtig aan de Van Gaverenlaan 43 kunnen ons niet 
vinden in dit plan. In deze brief lichten wij onze zienswijze toe. 

Feitelijke situatie 
Het ontwerp-bestemmingsplan Zuidwal 2 maakt de vestiging mogelijk van SDW Zorg aan de Zuidwal 
2 ten behoeve van begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Aantasting woongenot 
Wij zijn van mening dat het plan leidt tot aantasting van ons woongenot vanwege de volgende 
redenen. 

Privacy 
Het plan betreft de realisatie van een wooncomplex met twee verdiepingen aan de zijde van de Van 
Gaverenlaan en met drie verdiepingen aan de zijde van de Zuidwal. 
In de nieuwe situatie kijken de bewoners vanuit de drie hoge zijde direct uit op ons perceel en 
woning. Dat vormt een ernstige aantasting van onze privacy. 

Beperking zonlicht 
Doordat het wooncomplex aan één zijde drie hoog wordt gebouwd, zullen wij 's ochtends veel 
minder zonlicht in de woonkamer hebben. Met name in het voor- en najaar, als de zon veel lager 
staat, zullen wij hiervan duidelijk hinder ondervinden. 

Uitzicht 
Wij zijn bijna 20 jaar geleden, vanuit onze boerderij in de polder, heel bewust in de Van Gaverenlaan 
gaan wonen vanwege de ligging, de buurt en het ontbreken van grootschalige bebouwing. 
Door het huidige bouwplan dreigen wij ons huidige uitzicht te verliezen en zullen wij na voltooiing 
van het plan uitkijken op de enorme massa van het woonproject. 
Het bestaande uitzicht wordt hierdoor in ernstige mate aangetast. Het is voor ons een grote inbreuk 
op de bestaande situatie en derhalve een onaanvaardbare beperking. 
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Verkeer- en parkeerprobleem 
Het plan leidt tot een toename van het aantal bewoners en het aantal auto's. Wij vrezen dat de 
toenemende verkeersdruk niet goed wordt opgevangen in de buurt. 

Wij vrezen ook problemen met parkeren. Het plan voorziet namelijk slechts in 12 parkeerplaatsen. 
Hoewel de bewoners zelf wellicht niet zullen beschikken over een auto, zullen personeel, bezoekers, 
leveranciers en anderen die de locatie moeten bezoeken wel moeten parkeren bij het complex. 

Op dit moment is er al een tekort aan parkeerplaatsen in de buurt voor de supermarkt en het 
winkelcentrum. Met de komst van de zorginstelling vrezen wij dat de parkeerdruk nog groter wordt 
en er parkeerproblemen zullen ontstaan. Bovendien hebben wij vernomen dat supermarkt Lidl 
mogelijk zal gaan uitbreiden. 

Goede ruimtelijke ordening 
Wij zijn van mening dat gestreefd moet worden naar een goede ruimtelijke ordening. Ook moet 
aandacht besteed worden aan de ruimtelijke effecten van het project. In de ruimtelijke ordening 
moet worden aangetoond dat het bouwproject past binnen het betrokken gebied. Ook moet blijken 
hoe het zicht verhoudt, zowel in negatieve als in positieve zin, tot de aanwezige functies en waarden 
in het gebied. Verder moet duidelijk worden gemaakt waarom aan het belang van het plan meer 
gewicht moet worden toegekend, dan aan het belang van behouden, het beschermen en 
ontwikkelen van de in het betrokken gebied aanwezige waarden en de belangen van ons als 
bewoners van dit gebied. 

Wij merken daarom op dat dit wooncomplex niet past binnen deze buurt. De buurt en zeker de Van 
Gaverenlaan staat bekend om zijn prettige uitstraling met vrijstaande huizen en twee-onder-een-kap 
woningen. Een wooncomplex van twee en drie verdiepingen past naar onze mening niet binnen deze 
buurt. 

Alternatieve locaties 
De gemeente dient volgens de wet een goede ruimtelijke ordening na te streven. Dit houdt onder 
andere in dat een gedegen onderzoek moet plaatsvinden naar alternatieve locaties. 
Wij zijn van mening dat de locatie aan de Zuidwal niet de meest geschikte locatie is voor de 
woonvoorziening. Er zijn meer geschikte locaties, zoals bijvoorbeeld de locatie aan het Ravelijn. Wij 
zijn van mening dat alternatieve locaties terdege moeten worden betrokken bij de beoordeling van 
dit ontwerp-bestemmingsplan. 

Verzoek 
Met inachtneming van hetgeen in deze brief staat vermeld, verzoeken wij u derhalve niet mee te 
werken aan het voorliggende plan en daarmee het plan voor een zorgcomplex aan de Zuidwal 2 af te 
wijzen. 

Hoogachtend, 

De heer G.H.M. Huijsmans en 
Mevrouw J.P.M. Huijsmans-Peeters 
Van Gaverenlaan 43 
4651 CS Steenbergen 
0167-560409 
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