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Zienswijzennota 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan 
Ugchelseweg 153 Ugchelen 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 22 oktober 2015 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp is één zienswijze ingediend. De zienswijze is op 30 november 2015 
ontvangen en daarmee binnen de termijn ingediend. 

c. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven. 
d. In paragraaf 3 is de zienswijze beoordeeld. 

 

2  Communicatie 

Op 28 april 2015 heeft de initiatiefnemer een informatiebijeenkomst georganiseerd voor 
omwonenden, dorpsraad en raadsleden. Nadien zijn omwonenden per brief op de hoogte 
gesteld van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens de 
terinzagelegging kon een ieder zienswijzen kenbaar maken over het ontwerp.  

3 Zienswijzen 

De volgende zienswijze is ontvangen. 

 

3.1  Dorpsraad Ugchelen, Brouwersmolenweg 432, 7339 EC Ugchelen  
 

Inhoud van de zienswijze 

De Dorpsraad Ugchelen geeft in zijn zienswijze aan akkoord te zijn met de planherziening. De 
zienswijze gaat daarnaast echter ook meer specifiek in op de positie van het bouwvlak van de 
nieuw te bouwen woning ten opzichte van de Ugchelseweg. De dorpsraad vraagt om te 
overwegen of deze verder terug gelegd kan worden met als argumenten dat daarmee (1) het 
wooncomfort vergroot wordt en (2) het wegprofiel royaler oogt.   

 

Beoordeling 

De Ugchelseweg is een typische lintstructuur met een grote diversiteit aan bebouwing, 
hoofdzakelijk bestaande uit vrijstaande woningen en tweekappers in 1 of 2 lagen. Het profiel 
van de straat zelf is stenig; asfaltweg met aan beide zijden trottoirs. De kavels zijn over het 
algemeen ruim van opzet met veel ruimte voor groen. Door de relatief lage 
bebouwingsdichtheid en de riante tuinen heeft de straat een 'ontspannen' karakter. Naast 
bovenstaande kenmerken kan daar nog aan worden toegevoegd dat de rooilijnen van de 
bebouwing langs deze straat ten opzichte van elkaar verspringen. De ene woning staat verder 
weg ten opzichte van de straat dan de andere. Ook dit aspect bepaalt mede het karakter van 
deze straat. Op deze specifieke locatie ligt het bouwvlak op een ‘gemiddelde’ afstand ten 
opzichte van de straat, dat wil zeggen dat hiermee in tegenstelling tot wat in de zienswijze staat 
hiermee niet het profiel wordt geknepen.      

Tevens merken wij in dit verband op dat de woonkwaliteit niet alleen bepaald wordt door de 
positie ten opzichte van de openbare ruimte. Het kan ook zijn dat iemand juist wonen aan deze 
straat verkiest om de drukte (‘reuring’). Overigens is het binnen het bestemmingsplan mogelijk 
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om de positie van het bouwvlak te verschuiven dus indien de nieuwe bewoner dit zou wensen 
zou de afstand ten opzichte van de straat alsnog kunnen worden vergroot.  

Daarnaast wordt opgemerkt dat de positie van het bouwvlak voor de nieuwe woning gelijk is 
aan de positie van het bouwvlak van de bestaande bloemenwinkel in het geldende 
bestemmingsplan Bouwhof/De Heeze. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. 


