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Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ontwikkellocatie Heistraat-Zoom

Geachte leden van de raad,
De actiegroep HeistraatZoomVerzet biedt u hierbij 513 handtekeningen aan van indieners van een
zienswijze waarmee zij bezwaar maken tegen het ontwerp bestemmingsplan. De realisatie van twee
fastfood drive-thru's van KFC en Domino's Pizza wordt door hen volledig afgewezen.
Op 27 januari 2020 heeft het college ons overvallen met een in hun opdracht door Mastade
uitgevoerde sessie in 't Patronaat aan de Blaarthemseweg in Zeelst. Een groot aantal van u was
daarbij aanwezig.
Heel bijzonder is dat de gemeente kennelijk aan Mastade had aangegeven welke adressen als van
'omwonenden' werden beschouwd. Simpel geredeneerd: de Zoom ligt in de buurt 't Slot, dus dat is
het dan. Gevolg: heel het gebied zuid van de Kruisstraat en oost van de Severinuslaan is niet door
Mastade uitgenodigd.
In mei 2020 heeft de actiegroep zo'n 400 protestbrieven ingediend die door het college zijn
beantwoord. Helaas heeft dat niet tot het besef geleid dat 'omwonenden' anders moeten worden
vastgesteld dan alleen de toevallige grens van 't Slot. Op 25 januari 2021ontving dus weer slechts
een beperkte groep inwoners het bericht 'het plan ligt in uw omgeving' , u kunt het ontwerp
bekijken en een zienswijze indienen. Een kaartje van het verspreidingsgebied kon desgevraagd niet
worden geleverd.
Ondanks alle beperkingen vanwege het virus is de actiegroep er toch in geslaagd om met 513
zienswijzen het resultaat van mei 2020 nog ruim te overtreffen!
In de verzameling zitten zienswijzen met eigen teksten en ook aangepaste teksten. Wij weten wij
ook dat een aantal omwonenden of organisaties zelf een eigen zienswijze heeft ingediend.
De actiegroep denkt dat hiermee overduidelijk is dat de Zeelstenaren dit plan volledig afwijzen.
Een plan dat alléén het belang van de initiatiefnemer dient en geen enkele bijdrage levert aan welk
Veldhovens belang dan ook, zelfs tégen het belang van de burgers in gaat, behoort ook door u als
raad te worden afgewezen.
Het is de actiegroep bekend dat er alternatieven zijn -en worden- ontwikkeld die mogelijk wél op
instemming van de omwonenden kunnen rekenen.
met vriendelijke groet,
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