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Zienswijze op ontwerp bestemmingsplan Bruisterbosch 27-29 te Sint Geertruid 

ucaoi ILC i ICCI , meviuuvv, 1210003450 
24/05/2012 

t r ngx een ontwerp oesiemrningspian voor oruisterooscn ^ / - ^ a ter inzage tot mei 
2012. Wij maken gebruik van de mogelijkheid om onze zienswijze kenbaar te maken, 
omdat de voorgestelde wijziging ingrijpende gevolgen heeft voor de kwaliteit van ons 
wunen en vuur ue yeifieeiiöoiici|j DfÜiSfefÖOSCfl. 

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van drie woningen mogelijk op het 
y c ü u c i ü u c JJOIUOCI. i nel a a i I vuu i a i y l ' i y U c i c a n o a n c v a n ivvcc vvui in iye i i u p i i c u . c i i u c 

perceel; beide zijn klaar. 
Wij noemen de verbouwing van het losstaande pand aan de straatkant niet in deze 
uner, ue reeus yereaiiseerue woning up ue uinnenpiaaia, grenzend aan onze 
binnenplaats noemen wij fase 1 in deze brief. 

i u e n o i m i i y . 

Puntsgewijs volgen hier de hoofdpunten van ons bezwaar: 

net is ae vraag or oe voorgesteiae wijziging tot net mogen vemouwen van 
een schuur tot een wooncomplex van in totaal vijf woningen overeenkomt met 
de woningbehoefte in de gemeente en de regio, (demografische ontwikkeling) 

Er is sprake van een bevolkingskrimp in delen van Nederland en zeker in 
Zuid-Limburg. Deze demografische krimp heeft direct gevolgen voor het 
woningbestand. Dit is ook direct merkbaar in de leegstand van koopwoningen 
en de afgenomen verhuurbaarheid van panden. Als de demografische krimp 
over het hoogtepunt mocht zijn (zoals de NRC schrijft) valt toch een 
langdurige leegstand te verwachten als er nog meer woningen bij komen. 

Het liikt te oaan om nitbreidinn van het woninnbestanri met drie woninoen, 
We kunnen echter beter spreken van een wooncomplex dat straks bestaat uit 
vijf wooneenheden, die zeer dicht op elkaar staan, bewoners zullen in eikaars 

elkaar ondervinden (de akoestiek op een binnenplaats is altijd ongewis en 
bewoningslawaai is natuurlijk niet uitgesloten). 



uit Kan onmogeii jK waaruevone en Kwalitatieve veroeter ing op leveren van net 
landelijk woon- en leefklimaat en kan niet aantrekkelijk zijn voor potentiële 
bewoners. Is leegstand door onverhuurbaarheid alleen het risico van de 
eiyei laai ais uaai vuui eet s i eei 1 uesiei 1 iys>|jifcti 1 11 luei wuiuei 1 yewijz.iyu 1 

Gemeenten hebben geen dwangmiddelen om leegstand tegen te gaan als 
hiervan straks na wijziging van het bestemmingsplan sprake zou zijn. 

L /c luci icti 1 ic van vei ivcci oueweyii tyci 1 n u i u i unuciauiai, ci vvuiui 111 uc 

berekening geen rekening gehouden met bezoekers, meerdere auto's per 
bewonersgroep en activiteiten van de bewoners en bezoekers van de drie 
nieuwe gepianue woningen; ue VIJT woningen in totaai. 

Parkeergelegenheid voor de bewoners van het wooncomplex is alleen 
mogelijk door een nieuwe toegangsweg vanat de hoofdstraat 
Bruisterboschweg, omdat de toegang tot het perceel nu over andermans erf 
gaat. Gevolg: nieuwe weg of oprit, meer lawaai en meer verkeer; de 
verkeersdichtheid is al significant toegenomen de afgelopen jaren. Het zal 
ook de nodige gevolgen hebben voor de bewoners aan de overkant van het 
oerceel. 

De lichtvervuiling neemt toe. Het is algemeen bekend dat lichtvervuiling 
vprstnrpnd i<? vonr H P vonpktand pn andprp diprsoortpn in ppn landpüik 
gebied. 

r i o w O f f v » JM/jT%f% von oor» hnoroncr>hm ir +r\+ oor» \A*r\or»r»omr»lov \/on x/iif 

woningen zal de economische waarde van ons huis Bruisterbosch 25 
aanzienlijk verminderen. 

uai u c uiiuieiumy m e i une wumiiyeii vuiienIUCIIJK MI luiaai me i VIJI wuiiiiiyen; 

ook vakantieruimte mag zijn/worden is in strijd met de gepubliceerde 
standpunten en plannen van de gemeente Eijsden-Margraten om de groei 
aan vcmai mei fUÏZëfl 1 tcyci 1 ic yaan. «ia nci vat\a\ uicvvui 111 lycn (Jf 

recreatiewoningen worden dan is de omgevingshinder nog vele malen groter 
dan boven geschetst. 

ümaat er spraKe is van een zeer uiizonaerujKe situatie maKeu we ons grote 
zorgen over de consequenties van de verbouwing tot wooncomplex. Het 
bouwvolume staat op een ongewone manier in relatie tot ons huis. Het 
wesiciijt\e ucci van net uanu up net pciocci DIUIÖICIUUÖUII £t-£.v waanri iwcc 

woningen zijn gepland staat direct op het erf van ons huis Bruisterbosch 25. 

El .̂UIICII yccn 1 amen ci 1 VJCUICII inuycn i\uincn aan uic Z.IJUC\Q; m u y c n wc 

aannemen? Er zullen ingrijpende maatregelen genomen moeten worden om 
de muren voldoende te isoleren voor geluid van binnen naar buiten en 
ornyeKeeru. WIJ neuuen yrute twijreis or au uouwtecnr i iscn naaiuaar is en ais 
het kan of het metterdaad zal gebeuren. 

wij maKcii 01 is OOK zuiycii uvci net piaaisen van ue luuniaivuei van ue uv, 

afzuigkappen, droogtrommels en andere huishoudelijk machines die storend 
omgevingslawaai veroorzaken. Dit is nu al een bron van grote hinder sinds de 
vciuuuwii iy van laoc 1, vvaaiuij unvuiuucnuc ici\cniny ia ycnuuuci 1 mei uc 

geluidsoverlast voor de buren - hoe zal dat worden met nog eens drie 



woningen ((jeiuiasninuer zai aneen maar toenemen; in ue eerste piaats voor 
de huurwoning Bruisterbosch 25; maar straks ook voor de bewoners van het 
geplande wooncomplex. 

r\ui torn: 
het ontbreken van de noodzaak om een wooncomplex te realiseren en de te 

verwachten last voor de buurt en de buren zijn argumenten om het bestemmingsplan 
i HOL 10 vvijz-iyoii. 

In het voorstel tot wijziging is geen rekening gehouden met de uitzonderlijke 
wijze waarop de te verbouwen schuur op het erf van het pand Bruisterbosch 25 
M! ! o i O i l o i a a i . 

WIJ iiuuen ucu u unze zienswijze win ueueM\eri ui uw aiweyiilyeii ten ciciiizieii vein 
een besluit omtrent het ontwerpbestemmingsplan. 
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