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Kennisnemen van
het bereikte resultaat van het overleg dat is gevoerd met initiatiefnemer en omwonenden met
betrekking tot het bestemmingsplan 'Abcovenseweg 43'.
Inleiding
In uw vergadering van 3 juli 2018 stond de vaststelling van het bestemmingsplan 'Abcovenseweg 43' op
de agenda. Dit plan voorziet in de bouw van maximaal drie woningen op het perceel Abcovenseweg 43
te Goirle. Ten aanzien van dit agendapunt werd ingesproken door:
- de heer K. Luttikholt, die mede namens anderen, een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan
bij uw raad naar voren heeft gebracht en door:
- de heer N. Schellekens namens initiatiefnemer van het bestemmingsplan, de familie De Vet.
Uw raad besloot op basis van reacties uit de raad om dit agendapunt af te voeren van de agenda.
Informatie
Naar aanleiding hiervan hebben wij zeer intensief overleg gevoerd met initiatiefnemer waarbij is
gezocht naar een constructieve oplossing die enerzijds recht zou doen aan zijn wensen en anderzijds
tegemoet zou kunnen komen aan de bezwaren van de indieners voor wat betreft de hoogte van de
toekomstige woningen. Daarbij is in de geest van de gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden
gezocht naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing, zonder dat de samenhang en ruimtelijke
kwaliteit langs de Abcovenseweg zou worden aangetast.
Dit is gelukt. De op de verbeelding weergegeven bouwvlakken en nokhoogte worden aangepast.
Nokhoogte.
De maximale nokhoogte van beide bouwvlakken zal worden verlaagd van 9 meter naar 7,5 meter.
De maximale goothoogte blijft 6 meter.
Bouwvlakken.
Om het verlagen van de nokhoogte te compenseren wordt de oppervlakte van beide bouwvlakken
vergroot zodat het bouwvolume voldoende blijft. Op de afbeelding is dit weergegeven. De rode lijn
heeft de contour aan van de nieuwe bouwvlakken.
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Afbeelding: aan te passen verbeelding. De rode lijn geeft de nieuwe contouren aan van de bouwvlakken.

Afbeelding: bouwvlakken zoals opgenomen in het op 3 juli 2018 aan de raad aangeboden bestemmingsplan.
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Communicatie.
Nadat overeenstemming is bereikt met initiatiefnemer familie De Vet heeft op 20 augustus 2018 een
gesprek plaatsgevonden op het gemeentehuis. Daarbij waren aanwezig wethouder B. Schellekens, de
heren K. Luttikholt, J. Vermeulen en T. Schäder (alle drie indiener van de zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 'Abcovenseweg 43') de familie De Vet en hun adviseur de heer N. Schellekens.
De tussen de familie De Vet en de gemeente bereikte overeenstemming is daarbij gepresenteerd aan de
heren Luttikholt, Vermeulen en Schäfer. Zij hebben aangegeven zich te kunnen vinden in de bereikte
oplossing en gaven aan verheugd te zijn dat tegemoet kan worden gekomen aan hun zienswijze voor
wat betreft de hoogte van de te bouwen woningen.
Vervolg
De eerstvolgende stap is dat het raadsvoorstel dat strekt tot vaststelling van het bestemmingsplan
'Abcovenseweg 43' zal worden aangepast. Dit zal naar verwachting gebeuren in de vergadering van het
college van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2018. Daarna dient het bestemmingsplan te
worden aangepast. Na ontvangst van het aangepaste bestemmingsplan zal dit ter vaststelling aan uw
raad worden aangeboden zodat het bestemmingsplan dan op 11 september 2018 gewijzigd kan worden
vastgesteld. Het aangepaste raadsvoorstel en raadsbesluit en bestemmingsplan worden u zo spoedig
mogelijk toegestuurd.
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