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9. Bestemmingsplan Vendelstraat Liempde (pastorietuin) 

 
Complimenten 

Voorliggend plan maakt het mogelijk om 11 woningen te realiseren. Sinds 
de Witte School opgeleverd is – bijna 6 jaar geleden - is dit waarschijnlijk 

het eerste plan waarbij projectmatig nieuwe woningen gebouwd gaan 
worden in Liempde. 

De behoefte aan nieuwe woningen in de kleine kernen is groot, zeker ook 
in Liempde. Dat 9 van de 11 woningen volgens berichten al verkocht zijn, 

zegt genoeg. Dus wij zijn blij met deze ontwikkeling en spreken de hoop 

uit dat een volgende projectmatige bouw van woningen niet weer 6 jaar 
op zich laat wachten. 

 
Nota van zienswijzen 

Er zijn 7 zienswijzen ingediend. In de samenvatting lezen we dat naast 
reacties ten aanzien van Flora en Fauna, met name de opmerkingen over 

hemelwaterafvoer (deels) worden overgenomen. 
Zijn de indieners op de hoogte gesteld van het al dan niet gegrond 

verklaren van hun zienswijzen? 
Met deze vraag doelen we met name op de indieners van afgewezen 

zienswijzen. Beargumenteert u in het geval van een afwijzing rechtstreeks 
aan de indiener waarom er voor een ongegrondverklaring gekozen is? 

Volgt er nog enig overleg? Immers, Meewerkend Boxtel straalt 
meedenken en meewerken uit, dat vraagt om gedegen communicatie naar 

alle indieners en wij hebben begrepen dat er op dit vlak kennelijk iets mis 

is gegaan. In de wetenschap dat we ons opmaken voor de nieuwe 
omgevingswet, een belangrijk punt van aandacht om mee te nemen in de 

voorbereidingen! 
 

Parkeernorm 
De gehanteerde parkeernorm van 1,8 heeft naar onze mening gevolgen 

voor de nabije omgeving, te weten een noodzakelijke 2e parkeerplaats 
naast het kerkhof én een extra in- en uitrit. Bovendien vragen wij ons af 

of seniorenwoningen (waar we het hier over hebben) niet gewaardeerd 
moeten worden met een parkeernorm van 1,3 (inclusief 0,3 voor 

bezoekers? Wij achten de parkeernorm redelijk hoog voor de toekomstige 
praktijk maar beseffen ook dat er in Boxtel een parkeernota is 

vastgesteld. Graag hierop een nadere toelichting van de wethouder en een 
reactie op onze mening dat de parkeernota, inclusief de te hanteren 

parkeernorm per type woning op korte termijn besproken dient te worden 

en vervolgens bijgesteld vast te stellen. 
 
 

 



 

 

 

 
Omgeving 

 
Fractie BALANS pleit voor een integrale ontwikkeling en vindt het 

belangrijk dat er rekening gehouden wordt met langetermijnvisie.  
Normaal gesproken is er een voorkeur voor behandelen in eenheid. Nu 

volgt het plan voor de pastorie separaat. Wij zijn benieuwd of er 
ontwikkelingen zijn met betrekking tot de bijbehorende pastorie. Hoe 

staat het met de plannen van de buurman en loopt dat overleg met de 
gemeente naar wens? 

 


