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Inzake: Planinitiatief Bloem en Daal 

 

  De gemeenteraad 

 

 

Het raadslid de heer De Mos heeft op 19 januari 2016 een brief met daarin vier vragen aan de 

voorzitter van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

1. Bent u bekend met het actiecomité Bloem en Daal NEE, een groep bewoners die tegen de komst 

van nieuw bouwvolume is, te weten 60 appartementen op een parkeergarage die zouden moeten 

worden gebouwd naast de Bergkerk en het verzorgingstehuis Uitzicht aan de Daal en Bergselaan, 

pal tegenover de Bosjes van Pex?  

 

Ja, het actiecomité Bloem en Daal NEE is bij ons bekend. 

 

 

2. Hoe zijn de gesprekken verlopen die u met het actiecomité heeft gevoerd? Heeft u in die 

gesprekken de zorgen van de bewoners kunnen wegnemen?  

 

De gesprekken met het actiecomité zijn constructief en in goede sfeer verlopen. De zorgen van de 

bewoners zijn nog niet weg genomen. Dit blijft centraal staan bij voortzetting van de gesprekken.  

 

3. Is er al een intentieovereenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar Kieboom en van Wezel en 

van Mierlo over de voorgenomen bouw van de 60 appartementen? Zo ja, zou u die naar de Raad 

kunnen sturen?  

 

Ja, er is een intentieovereenkomst tussen de gemeente en ontwikkelaar Kieboom en van Wezel 

Projectontwikkeling BV over het initiatief met betrekking tot de ontwikkeling van circa 60 

appartementen aan de Daal en Bergselaan. 

Ja, wij zijn bereid de intentieovereenkomst aan de Raad te doen toekomen. De geheime financiële 

gegevens zijn, vanwege de financiële belangen van de gemeente, weggelakt. 



 

4. Deelt u de mening dat de stedenbouwkundige visie van Dudok, die van een open groenstructuur 

spreekt waarin nieuwe bebouwing in een ritme van hoog en laag de ruimte begeleidt en van plek 

naar plek doorgeeft, wordt aangetast door de realisatie van de 60 appartementen? Zo ja, wat 

vindt u daarvan? Zo neen, hoe verhoudt zich uw antwoord met de mening van de buurtbewoners? 

Nee, de stedenbouwkundige visie van Dudok wordt niet aangetast met de realisatie van appartementen 

op de locatie Bloem en Daal. Het actiecomité Bloem en Daal NEE heeft namens een deel van de 

buurtbewoners aangegeven dit wel als een aantasting van het plan Dudok te zien. Niet alle 

buurtbewoners delen deze mening. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 

 


