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Zienswijzennota 

 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan 
Ugchelsegrensweg en De Oude Klarenbeek Ugchelen 

 

1  Inleiding 

a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 8 september 
2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Tegen het ontwerp zijn vier zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn tijdig ontvangen en 
zijn ontvankelijk. 

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

2  Communicatie 

Op 6 juli 2016 is voor bewoners van het projectgebied De Veldekster en andere 
belangstellenden een informatieavond gehouden. Het ontwerpbestemmingsplan is 
voorafgaand aan de informatieavond besproken met de dorpsraad Ugchelen.  

 

3 Zienswijzen 

 
3.1   (.....)  

 

Datum zienswijze 

De zienswijzen zijn ingediend op 14 oktober 2016. 

 

Er is door drie bewoners van de Hoog Buurloseweg een gelijkluidende zienswijze ingediend. 
In de aanhef van de brief stelt men dat er geen bezwaren zijn tegen dit bestemmingsplan. De 
herontwikkeling in de nabijheid van de eigen woonpercelen ziet men als aanleiding om te 
verzoeken om ook het bouwen van woningen in de achtertuinen van op de particuliere kavels 
aan de Hoog Buurloseweg mogelijk te maken.  

 

Inhoud van de zienswijze 

Men heeft kennis genomen van de voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan die 
moeten bijdragen aan volledige realisatie van het plan De Veldekster. Met deze wijzigingen 
wordt ingestemd. De zienswijze gaat over iets anders, namelijk het verzoek om op het eigen 
perceel een woning toe te voegen. Argumentatie: 
 
Er wordt met veel plezier aan de Hoog Buurloseweg gewoond. De percelen hebben diepe 
tuinen die aan de achterkant grenzen aan de Veldekster (Wouter Berendsweg) die zich lenen 
voor afsplitsing en het bouwen van een woning. Het feit dat na ca 14 jaar het bestemmingsplan 
gewijzigd gaat worden, de wijze waarop Veldekster nu gerealiseerd is en de omstandigheid 
dat in het voormalige hondenbosje (hoek Wouter Berends/Schoolbeek) ook een woning is 
gerealiseerd, heeft bij de bewoners van een aantal percelen aan de Hoog Buurloseweg het 
denken over de toekomst gevormd. Graag wil men in het bestemmingsplan opgenomen 
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hebben dat het perceel kan worden gesplitst (nu 1000m2) en op de achterzijde een 
seniorenwoning voor henzelf gerealiseerd kan worden zodat, passend bij het overheidsbeleid, 
lang in de wijk kan worden gewoond. Door de aanleg van de Veldekster en de openbare weg 
is die mogelijkheid nu een reële optie. De tuinen – zoals blijkt uit bestemmingsplan – hebben 
een woonbestemming (erf). Met deze zienswijze wil men niet de wijziging van het 
bestemmingsplan doorkruizen of vertragen, maar wel het moment aangrijpen om het verzoek 
mee te nemen.  
 
In het verleden zijn eerder dergelijke verzoeken zijn geweest; reclamanten zijn van mening dat 
in het actuele beleid van onze gemeente het verdichten van de bebouwing, het kunnen blijven 
wonen in de omgeving ongeacht leeftijd belangrijke aspecten zijn. Met deze zienswijze wil men 
bereiken dat dit verzoek wordt meegenomen in het bestemmingsplan. De bereidheid wordt 
uitgesproken om de plannen qua bouwstijl af te stemmen op de visie van de veldekster. 
 

Beoordeling 

Wij nemen kennis van uw instemming met de voorgestelde bestemmingsplanwijziging om in 
de lijn van de rest van De Veldekster het project af te ronden.  Omtrent uw verzoek om in deze 
bestemmingsplan ook de bestemming van het achter terrein van uw perceel (percelen) mee te 
nemen, is het volgende overwogen:  
 
Dit bestemmingsplan ziet toe op afronding van het project Veldekster en voegt geen nieuwe 
ontwikkelingen dan wel woningen toe. Voor de Boswoningen betekent deze wijziging een 
gewijzigde situering van het bouwvlak op de kavel; voor de Enkwoningen geldt hetzelfde en 
wordt er  bouwvolume toegevoegd aan wat mogelijk is. Voor het wasserijcomplex wordt één 
woning minder voorzien en is er sprake van een kleine aanpassing in de situering. 
 
Uw vraag is – zoals u zelf aangeeft – eerder op diverse momenten aan de orde gekomen.  
 
De gemeenteraad hechtte in het kader van de het bestemmingsplan Ugchelen (2009) waarde 
aan het open houden van ruimtes aan de randen van De Veldekster, passend binnen de 
gedachte van het wonen in en aan het landschap. Naast het zoeken van open ruimte in randen 
en in het plan zelf is binnen het plan De Veldekster ook gezocht naar handhaving, versterking 
en aanleggen van nieuw groen. Door binnen het plangebied ruimtes te reserveren voor open 
maar ook gesloten groen ontstaat een gevarieerd beeld. Het groen op de privé-kavels moet 
hieraan bijdragen. De diepe achtertuinen van de woningen gelegen aan de randen van de 
plangrenzen en de aanwezige beplanting dragen bij aan de totale groenbeleving en het gevoel 
van ruimte. Het toestaan van woningbouw in de achtertuinen staat op gespannen voet met de 
gedachte van openheid en het karakter van wonen in en aan het landschap.  
 
Wij zien in de zienswijzen geen reden om thans tot een ander oordeel te komen en af te wijken 
van het onderliggende stedenbouwkundig concept, dat aan de basis stond/staat van de 
woningbouwontwikkeling.    

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen.  

 
 

3.2  (…..) 

 
Datum zienswijze 

De zienswijze is ingediend op 12 oktober 2016. 

 

Inhoud van de zienswijze 

De bedenkingen richten zich op het deel van het plan dat de Enkwoningen betreft. In het 
vooroverleg over het ontwerpbestemmingsplan (en nu dan in de zienswijze) heeft de dorpsraad 
geduid op de te verwachten negatieve effecten; ‘hoe wordt voorkomen dat bijgebouwen, muren 
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en/of schuttingen direct gaan grenzen aan de Ugchelsegrensweg. Dit klemt des te meer daar 
er geen strikte scheiding meer bestaat tussen de aanduiding ‘tuin’ en ‘erf’. De 
Ugchelsgrensweg karakteriseert zich richting dorp, door voortuinen met voorkanten van 
woningen. (Oude) bomen dragen incidenteel bij aan het beeld van een groene invalsweg.  

Mocht de bestemming ‘tuin’ niet meer aan geldend zijn, dan pleit de dorpsraad voor de aanleg 
van een groenstrook. De dorpsraad verwacht dat het plaatsen van de garage maar ook andere 
bijgebouwen zal plaatsvinden in de zone tussen de woning en de weg. Dat betekent in de 
praktijk: erfafscheidingen en gebouwde voorzieningen direct langs de Ugchelsegrensweg, 
waardoor het gevaar bestaat van een ‘achterkantsituatie’.  

 

Beoordeling 

De dorpsraad vreest dat het bestemmingsplan het mogelijk maakt delen van het perceel 
gelegen voor voorgevels van de woningen aan de Ugchelsegrensweg te bebouwen met 
vergunningsvrije bouwwerken. De dorpsraad vreest bovendien voor een aantasting van het 
beeld door het ontstaan van vergunningsvrije bijgebouwen en overkappingen.  

 

Deze vrees is niet gegrond.  

Het bestemmingsplan bepaalt dat bijgebouwen, overkappingen en aan- of uitbouwen alleen 
gesitueerd mogen worden in het achtererfgebied. Het achtererfgebied is gedefinieerd als het: 

“erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit 
evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw 
opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.”   

Het achtererf gebied is gelijk aan wat we normaal voorheen als ‘erf’ zouden aanduiden. 

 

Ingevolge het Besluit omgevingswet (artikel 2, lid 3) is bebouwing van bijgebouwen, 
overkappingenen aan- en uitbouwen zonder vergunning alleen mogelijk in het achtererfgebied. 
In het voorerfgebied is het wel mogelijk in beperkte zin bouwwerken zonder vergunning te 
bouwen; het betreft hier dan tuinmeubilair, speeltoestellen (beiden max hoogte 2.5 m), 
erfafscheidingen (1 m) en vlaggenmasten (6 m). 

 

De zienswijze is wel reden geweest om de overgang tussen openbaar gebied en voorerf nog 
eens nader te beschouwen. Het gevoel van noodzaak om juist de entree van Ugchelen in beeld 
goed te begeleiden, wordt gedeeld. Bij de uitvoering - wordt daarom voorzien in het planten 
van een lage haag, te situeren op de grens tussen voortuin en Ugchelsegrensweg die visueel 
voor een groene begeleiding en afscherming zorgt. Deze bepaling wordt contractueel in de 
verkoopovereenkomst vastgelegd, zoals ook elders binnen De Veldekster plaatsvindt.   

 

Conclusie 

Aan de zienswijze wordt niet tegemoet gekomen. Privaatrechtelijk wordt de aanleg van een 
groene afscheiding als voorwaarde verzekerd.  

 

 
 




