
Geachte mevrouw/meneer, Naar aanleiding van de publicatie in het weekblad van 22 juni 2022 en de 
bijeenkomst op 12 juli 2022 in de Kerkstraat 12 alhier, doe ik u mijn zienswijze toekomen. Mondeling 
heb ik mijn zorgen geuit over de te nauwe Theresiastraat in de huidige situatie en na het bouwen 
door EH van de nieuwbouw. Verkeersveiligheid: Het toenemende grote vrachtverkeer kan nauwelijks 
door deze straat rijden. Laat staan als de woningen gesloopt gaan worden en het afvoeren van het 
oude materiaal en het aanvoeren van het nieuwe daarvan. Misschien een mogelijk omdat onder 
schooltijd te laten gebeuren via de Schoolweg. Ik heb meneer E Corsaan hierover benaderd en 
toelichting gegeven door het sturen van filmpjes hierover. Ik hou mijn hart vast, want de grote 
voertuigen gaan over de stoep en gaan dan net voor de lantarenpaal weer van de stoep. Het 
fietsverkeer afkomend van de Rondehoep Oost rijdt daardoor tegengesteld. Waardoor tot op heden 
nog geen fietser geplet is tussen de geparkeerde auto's en het vrachtverkeer over het trottoir. 
Parkeren: Nu kan men in de lengte richting aan 1 zijde van de straat parkeren. De aangewezen 
parkeerruimte is te klein, zeker voor de huidige bewoners m.n. de 2 gebouwen van de Gijsbrecht, de 
verdeelsleutel die hierop losgelaten is, hoef ik niet toe te lichten, daar weet u ales van. De huidige 
sloopbouw woningen bestaan uit 38 eengezinswoningen en worden vervangen door 57 woningen. In 
theorie kan iedereen parkeren aleen de praktijk geeft een heel ander beeld. De Hospice heeft veel 
aanloop van de familie/vrienden die op bezoek komen, bij de mensen in hun laatste levensfase. 
Rouwauto en ambulance rijden op en aan. Volgens mij is hiermee door EH geen rekening gehouden 
in hun mooie bestemmingsplan. Ook is er geen rekening gehouden met het bezoek van Theresia 
Zonnehuis. Alle mensen die daar werken komen ook met de auto soms met de fiets. Eigenlijk is de 
straat te klein tegenover de auto's, zowel personenauto's zwaar vrachtverkeer en tractoren met hun 
werktuigen. Daarnaast de te realiseren parkeerplaatsen tegenover de bestaande parkeerplaatsen is 
minder groot, dan dat doet lijken. Ik heb gelezen, dat de verdeelsleutel 0.9 x aantal woningen is dan 
kom ik op 51.3 parkeerplaatsen. Zou minimaal 57 moeten zijn, want ook jongeren hebben 1 a 2 
auto's. Een jonger stel heeft dat toegelicht tijdens de voorlichtingsavond. Al met al te weinig 
parkeerplaatsen tegen over het aantal bewoners in de huidige situatie. Al is er een telling vooraf 
gegaan, maar toen werd er hier volop gerenoveerd! Woningen ontwerp tekening: Wat ik begrepen 
heb uit de plattegrond, komen de woningen die meer lagen bevatten direct vanaf de Rondehoep aan 
de linkerzijde van de straat. Deze grote blokken zijn zeer benauwend. Het zicht om de 
eengezinswoningen in de Theresiastraat terug te bouwen werkt ruimtelijker en dan behoudt de 
Theresiastraat een beetje de nostalgie van het dorp. Deze appartement gebouwen kunnen natuurlijk 
ook aan het einde van de J C van der Loosstraat gebouwd worden. Die pompeuze blokken zijn minder 
fraai dan eengezinswoningen. Daarnaast zijn jongeren altijd iets luidruchtiger dan ouderen. De 
bewoners van de Hospice en Zonnehuis kunnen hier onrustige nachten door krijgen, evenals ik zelf! 
U geeft zelf al aan dat de voorgenomen nieuwbouw plannen in strijd is met het huidige 
bestemmingsplan! Ook dat de bouwvlakken deels buiten de bestemming "wonen" worden 
gerealiseerd. Ook de maximale toegestane groot-en bouwhoogte worden overschreden. Het is een 
mooi plan van Eigenhaard, maar nauwelijks uitvoerbaar, doordat het bestemmingsplan dat niet 
toelaat! Er zullen daardoor nog heel wat gesprekken en aanpassingen moeten plaats vanden om de 
meeste huidige bewoners tevreden te stellen. Ik ga ervan uit dat de gemeente die zelfde intenties 
heeft en niet ale bewoners tegen zich in het harnas te jagen, omdat deze woningbouw vereniging zijn 
plannen wil uitvoeren. Ik was blij met deze informatie avond, al heb ik van Eigenhaard geen 
uitnodiging ontvangen evenals de rest van Theresiastaete en de Gijsbrecht. In afwachting van uw 
reactie, verblijf ik met vriendelijke groet, een bezorgde mede bewoner uit uw dorp,




