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GeachteVan der Rijt,
In uw brief van 23 oktober 2006 heeft u een inspraalaeactiekenbaargemaaktmet betrekking ot
het voorontwerpb€steEuningsplan'Velmolen Oost", U stelt d¿t daarin e€nweg is ingetekendop de
plåâts waar het pand Morgenweg 6 staat.U heeft dit pand in 1997 ¿ânde gemeenteverkocht met
recht van terugkoop. Ter plaatscvan dezewoning was aanvankelijk een waterpartùgeprojecteerd.
Verdermoet er voor de aanlegvan de weg eenhoutwalwijken. U pleit ervoorde woning Morgenweg 6 en de bestaande
hourwalte handhaven.
Met betrekking tot uw inspraãIceactiemerken wij het volgendeop. In de met u gesloænovereenkomst is vastgelegddat over een eventueleterugkoopdoor u van de woning Morgenweg 6 paseen
besluit zal worden genomenzodra het nieuwe besæmmingsplanduidelÜkheidbiedt over de vr¿åg
ofbedoelde woning al dan niet ka¡ worden gelandhaafd. Het voorliggendebestemmingsplan
"Velmoten Oost" biedt hierover thansduidelijkheid. Ter plaatsevan genoemdewoning is in het best€mmingsplaneen weg geprojecæerd die van wezenlijk belang is voor de ontsluiting van de
nieuw te reåliserenwoonwijk. De locåtiekeuzevan deze weg hangt nauw qamenmet de gewenste
verkaveling van het gebied. Daar komt nog bij dat pal ten zuiden van de wbning de zogeheten
"m,arkanteroute" is geprojecte€rd.Ten noordenvan en parallel aandezeroule zâl een watergang
wordenaangelegd.Binnendit conceptis de woningMorgenweg6 niet op eensædcnbouwkundig
verantwoordewijze in te passen.
Dat geldt
zien wij geenmogelijkhedenom de woningte handhaven.
Geletop het bovenstaande
evenzeervoor de door u bedoeldehoutwal.Aan de nieuw aante leggenweg,ter plaatsevan deze
houtwal,zijn immerswoningengeprojecteerd.
inspraak¡eactie
hebbenwij dan ook geenaanleidinggevondenom het
In de door u aangevoerde
voorontwerpbestemmingsplan
op de door u bedoeldeonderdelenaante Passen"Velmolen Oosf' wederomgedurende6
Met ingangvan 27 maarta.s.z¿l het bestemmingsplan
De bekendmakingvan de
wekenter inzagewordengelegdin de publiekshalvan het gemeentehuis.
teñnzÀgeleggirr1zalworden gepubliceerdin de Staatscouranten het UdensWeekblad.
om schriftelijk e€nziensheefteeniederde gelegenheid
Gedurendede termijn van terinzagelegging
wijze aande raadkenbaa¡te maken.
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directeur.

uw bedrijfeen hindercirkelopgenomen¡n hetbestemmingsplan
"Volkel Wesf'. Binnendeze
hindercirkelzal geenwoningbouwzijn toegeståan.
De ontwerpb€stemrningsplannen'Velmolen
Oosf'en "Volkel West" zullenmet ingangvan 27
maafta-s.wederomgedurende6 wekenter inzagewordengelegdin de publiekhal van het
gemeentehuis,
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Geachteheer Van der Heijden,
In uw brief van 23 oktober 2006 heeft u e¿ninspraakreactiekenbaargemaaktmet betrekking tot de
"VelmolenOost" en "Volkel lvest". Da¿rinstelt u dat in deze
voorontwerpbestemmingsplannen
bestemmingsplannenonvoldoenderekening wordt gelroudenmet uw garagebedrijfen maakt u
bezwaartegen het feit dat uw garagebedrijfis opgenomenin de besternrnirg"Uit te werken
woongebied". Verder merkt u op dat de onderhandelingenvan de afgelopenv¡erjaar geen
bevredigenderesultatenhebbenopgeleverd.U stelt in beginsel bereid te zijn uw bedrijf te
verplaatsen,
maa¡dan wel naareenzichtlocaúedie vergelijkbaa¡is met de huidigelocatieMet betekking tot uw inspr¿åk¡eacûemøken wij het volgendeop. Namensde gemeenteheeft de
heerJansenveelvuldig contact met u gehadover een mogelijke verplaatsingvan uw bedrijf. Omdat
wij er aanvankelijkvan uit gingendat er over de verplaatsingvan uw garagebedrijftijdig
overeensternmingmet u zou kunnen worden bereikt hebbenwij het in het ¡
voorontwerpbestemmingsplan
niet meerals zodanigopgenomen.Helaashþbbende
onderhandelingenmet u to1op hedennog niet geleid tot het gewensteresultaat-In verbanddaarmæ
zullen wij uw bedrijf buitenha bestemrningsplan
"Velmolen Oost" laten.Zodrawij in overl€gmet
u alsnog komen tot e€n verplaaßing van uw bedrijf dan kurinen wij de daarbij wijkomende grond
eenpassende
bestemminggeven.
door middel van eenpaniëleplanherziening
Tijdensde inforrnatieavondvan 17oktober2006 is namensu gewezenop de mogelijkeoverlastdie
Nu er vooralsnog
uw garagebedrijfvoor de nieuw te bouwenwoonwijk zou kunnenbetekenen.
geenduidelijkheìdbestaatover de verplaatsingvan uw bedrijf hebbenwij in het bestemmingsplan
"Volkel West" eenhinderzoneopgenomenbinnenwelke geenwoningbouwzal zijn ûoegestaan.
aanleiding
hebbenwij in de door u aangevoedeinspraakreactie
Geletop het bovenståande
'Velmolcn Oost" te laten- Uw
gevondenuw bedrijf vooralsnog buiæn het bestcmmingsplan
garagebedrijf is daaromopgenomenin het onlangsdoor de r¿ådvastgesteldebestemmingsplan
"Buitengebied 2006 gemeenteUden". Verder hebbenwij .in verbandmet de overlast afkomstig van
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Gercht Collcge,
Na bestudøing van
'Archeologie'vaa
d

it vooronrwerp.

In dit plan wordt, wat b€treft de archeologig vermeld, dat er een ka¡terend archeologischondeuoek
zal moeteo plaafwinden in die gebiede¡¡wa¡r hæ bodeurprofel nog intact is. Volgens het bühorend
rapport van het burcau RA.AP, moet dit onderzoek plaatwinden door middel van grondboringen en
oppen lalcte'karteringen
Echter, de betrouwb¡¡rteid van dcrgelijke onderzoe&er¡en d'n met name die va¡ booronderzoeker¡
Saat mome¡rted st€fk t€r
x,€feld. Het ¡s iû dc pratfijk nogal eeos
voo¡gekomeq dat archeo
eczoelcsûrcthodegeurist werdeo
Rcccrúe lol¡le voo¡beeldeo hiervan zijn büv. de nialwüouwwÍjk "Zwarte Mole¡r- te l.listehode en de
ontgronding aan de Hoogstraat alhier.
Ooze werþrocp onderster¡n:tdc møring van veel meoseûuit de praktijþ professionelcarcheologen
en amatq¡rs, d¡t het zirvo[er is de frse \¡¡¡¡ het boren over te sla¡n eri d¡rect over te gas¡t tot het
treklcen van proeßleirveo. Dan ontstad €r mece€oe€ri ffiouuôa¡¡beeld.va¡
de aanwezigteid vur
' ar,cheotogischena¡¡ücr¡ inna phngebiid en k¡¡ cr ccasdectio genraaË
worder¡ wdke zones
behouden of oplgegravendieoeo te worden eo welke h¡nnenwordør wiþegsveo.He is duidelijþ
dat dit voorgesteldetraject ook tijdwinst oplwcrt.
Indien gewøut is de wakgrgep gaarne bereid dit verzock tot wijzigûg van het plan nsder toe tG
lichteoMet de'mecstehoogÊchting eû
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Met ingang van 29 maart a.s zal ber besiemmingsplan"Velmoìen Oost" als ontwerp gedurendeó
wekcn ier inzageworden gelegd in de publiekshal van het gemeentehuis.De bekendmakingvan de
terinzageleggingz-alworden gepubìiceerdin de Staatscoura¡ten het Udens Weekblad.
Gedurende de termijn van lerinzagelegging heeñ eenieder de gelegenheid om schriftelijk een
zienswijze aan de raad kenbaa¡ æ maken.
Wij vertrouwen erop u hierrnee voldoende te hebben geihforrie€rd.
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Geachte bestuur.
In uw bniefva¡ 23 oktobe¡ 2006 heeft u een irspra¡keactie kenbaar gerualt met behekking tot
'ty'el¡nolen
Oost''. Daarin stelt u dât de betrouwbaÃheid van het
het voorontwerpbestemmingsplan
door RAAP voorgestelde kart€rend archeologisch onrlerzoek door niddel van grondborhgen etr
oppervlakeka¡tering sterk ter discussie staat binnen de archeologische wereld. U sælt voor in lret
gebied proefsleuven te hekken. Daa¡door ontstaat er volgeili u een beEouwba¡r beeld van de
aanwezigheid van archeologische waarden.
Met u hechlen wij er belang aan dat de in het plangebied mogelijk voorkomende arctreologische
waarden uiet zullen wo[den verstoord ofanderszi¡s zulleû wo(den geschaadals gevolg van de
realisatie van Velmolen OosL In ve¡öand daarnee is door RA.AP een archeologisch vooronderzoek
uitgevoerd. Op grond van <lercsultaten van het inventariserend archeologisch onderzoek doet
RAAP rþ aa¡beveling om in een zo woeg nogelijke fase var de Pl¿¡vorming op alle percelen'
\\raa¡ grondven¿etgaat plaatsvinden e¡ die een relatief inøcæ bodem hebben een (invenarisereud)
arctreologisch onderzoek æ laten uiwoereu.
trngverleg ret de beer M. Meffert van de provincie Noord-Brabant tpbben wij genoerndepercelen
op de planbs¡t voouien van de aanduiding "Archeologische venvachtingswaade"' In de
voOrscbriñen is voor deze gronden een aanlegvergunningstelsel opgenomen, op basis waarvan
uitgevoerd.

geschaad,Het is onze
mogelijk sødiua bij
op ãe aanwezigheid v
vangnetvoordiegebi
Wij zijn van nnning dat de nret de provincie geruakte afs
voldoende garantie bieden dat er nret de in her plangebied
op zorgvuldige wijze zal worden omgegaan, Verder staan

Hoogachtend,
i
narnens Burgerneester en wethouders van Uden
hoofd afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling

worden
g iû een zo vroeg
a¡L te laten onderzoeken
geling dient dan als een
aatsvinden.

Wij verûouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.
Stichting Katholiek Onderwijs gemeenreUden
l.a.v. algemeendirecteur,de heerF.J,M. van den Hoogen
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Geachte hee¡ Van den Hoogen,
In uw brief van l0 oktober 2006 heeft u sarnenmet de stichting openbaar onderwijs Groep een
inspraalceactie kenbaar gemaakt rriet betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan "Velmolen
Oost". Daarin m¿akf u bezwaar tegen het feit dat in het bestenrningsplan geen mogelijkheid wordt
geMen voo¡ de bouw van een school in Velmolen Oosr U geeft aan dat er in de to€kornst behoefte is aan in totaal 42 groepslokalen. De huidige locatie aan de Wislaan telt 23 groepslokalen, zodat
volgens u nieuwbouw elders voor de hand ligt. In het voorliggende bestemrningsplan wordt volgens u geen recht gedaanaan een evenwichtige spreiding van de schoolvoorzieningen over de verschillende wijken van Uden. U wijst daarbij tevensop de nieuw te bouwen woonwijken Volkel
West en Niemeskant Verder benadrukt u het belang dat wordt gehecht aan de uitgangspunten rust
en ruimte die aan het onderwijsconcept ten grondslag behoren liggen bij de realisatie van nieuwe
schoolgebouwen,Aan deze uitgangspuntenkan volgens u niet worden vol(aan indien er in her cenI
tn:mwordtgebouwd.
Mede naa¡ aanleidingvan uw inspraakeactie hebbenwij in het besterffningsplanVelmolen Oost
de mogelijkleid opgenomen om in het plangebied e¿n school te realiseren met e¿n grondoppervlakte van 5.000 m2. De schoolbebouwingis voorzien a¿nde rand van de nieuw te bouwen woonwijk aansluitendaan een gebieddat in het bestemmingsplanis aangeduidals "l,andschappelijke
zone". Aangezien in dezezone slechtseen lage bebouwingsdichtheidis toegelatenkan in beginsel
eveneensworden tegemo€tgekomen aan het door u genoemdenieuwe onderwijsconceptdat uirgaat
van rust en ruimte.
Met ingang van 27 maart a.s. zal het beslenuningsplan"Velmolen Oost" wederom gedurende6
weken ter inzåge worden gelegd in de publiekhal van het gemeentehuis. De bekendrnaking van de
terinzagelegging zål worden gepubliceerd in de Sta¿tscouranten het Udens lVeekblad.
Gedurendede termijn van terinzageleggingheeft eeniederde gelegenheidom schriftelijk een zienswiize aan de raad kenbaar te maken.

ir. R.S. Pateer

Gedurende de termijn van terinzagelegging heeft eenieder de gelegenheid om schriftelijk een zienswijze aan de raad þnba¿¡ te maken.
Wü vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben gelnformeerd.
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Geachte heer Van Hoorn,
In uw brief van l0 oktober 2006 heeft u samenmet de Stichting Katholiek Onderwijs gemeente
Uden een inspraakreactie kenbaar gemaakt met bûekking tot de voorontwerpbesæmmingsplannen
"Velmolen Oost". Daarin maakt u bezwaar tegen het feit dat er dit bestemmingsplan extra openbare
ruimten ontbreken ten behoeve van scholenbouw in Velmolen Oost. U geeft aan dat er in de toekomst spraak behoeft is aan in totaal 42 groepslokalen. De huidige locaúe aan de Wislaan telt 23
groepslokalen, zodat volgens u nieuwbouw elders voor de hand ligt. In het voorliggende bestemmingsplan wordt volgens u geen recht gedaan aan een evenwichtige spreiding van de schoolvoorzieningen over de verschillende wijken van Uden. U wijst daarbij tevens oP de nieuw te bouwen
woo-nwüken Volkel-West en Niemeskant. Verder benadrukt u het belang dat wordt gehecht aan de
uitgangspunten rust en ruimte die aan het onderwijsconc€pt ten grondslag behoren liggen bij de
realisatievan nieuwe schoolgebouwen.Aan deze uitgangspuntenkan volgens u niet worden vold¿an indien er in het centrum wordt gebouwd.
Mede naar aanleiding van uw inspraaheactie hebben wij in het besæmmingsplan Velmolen Oost
de mogelijkheid opgenomen om in het plangebied een school te realiseren met een grondoppervlakte van 5,000 m2. De schOolbebouwingis voorzien aan de r¿nd van de nieuw t€ bouwen woonappelijke
wijk aansluitendaan een gebieddat in he
in beginsel
zone". A¿ngezienin dezezone slechtsee
Pt dat uitgaat
eveneensworden tegemoetgekomenaan
van rust en ruimte6
an de
zienswijze aan de raad kehbaar te maken.

Bijlage2
Overleg

Overlegreacties

ingekomenvan de
In het kadervan het overfegex art¡kel10 van het Bro 1985zijnoverlegreaclies
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Plannen
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- D¡rect¡e
ROHvan de provincìeNoord-Brabant
- Het WaterschaoAa en Maas
- Min¡sterievan Defensie
pagina'sintegraalopgenomen.
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in
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