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Gemeente Roosendaal 
t.a.v. Burgermeester en Wethouders 
Postbus 5000 
4700 KA ROOSENDAAL 

Roosendaal, 7 Maart 2011 

Betreft: Bezwaarschrift zaaknummer 535787 Ontwerp bestemmingsplan Borchwerf I 

Geachte Burgermeesteren Wethouders, 

Middels dit schrijven dien ik als benadeelde inzake de wijziging op het oorspronkelijke 
ontwerpbestemmingsplan "Borchwerf I" bezwaar in. 
Bijgevoegd treft u mijn bezwaarschrift aan. Ik verzoek u dit bezwaarschrift in behandeling te nemen en mij 
te informeren over de voortgang van deze bezwaarprocedure. 

Met vriendelijke Groet 

Albert Bogers. 
Gastelseweg 179 
4704RS ROOSENDAAL 



ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 'BORCHWERF I' GEMEENTE ROOSENDAAL 
NL.IMRO.1674.2027BORCHWERFI-0401 
31 JANUARI 2011 - 14 MAART 2011 

PROCEDURE van BEZWAAR 
INZAKE Gemeente ROOSENDAAL 
HERZIENING BESTEMMINGSPLAN BORCHWERF I 

Namens: 

Dhr. A. Bogers 
Geboren, 21-11-1948 
Wonende te Gemeente Roosendaal aan de 
Gastelseweg 179, 4704RS 
"BENADEELDE" 

Contra 

Gemeente Roosendaal, 
"BELANGHEBBENDE" 

Benadeelde doet eerbiedigzeggen: 

Onlangs heeft benadeelde via de publikaties in het BN/De stem en Nieuwsblad de Roosendaler onder de 
rubriek Stadserf 1, vernomen dat er belangrijke wijzigingen zijn doorgevoerd in het in 2010 
gepresenteerde Bestemmingsplan "BORCHWERF I en II". De wijzigingen van het gepresenteerde ontwerp 
bestemmingsplan zijn van dien aard dat benadeelde door de wijzigingen in het gepresenteerde 
bestemmingsplan enorme schade zal lijden. 

Benadeelde had geen problemen met het gepresenteerde bestemmingsplan van 2010 en heeft om die 
reden ook geen bezwaar ingediend tegen deze plannen. Echter op of omstreeks 25 Januari 2011 heeft 
benadeelde vernomen dat er een wijziging op het ontwerp bestemmingsplan heeft plaatsgevonden die 
van dien aard is dat het voor betrokkenen waaronder benadeelde er opeens een volledig andere situatie 



ontstaat waardoor benadeelde ernstige planschade zal ondervinden indien de in het gewijzigde ontwerp 
bestemmingsplan opgenomen wijzigingen doorgevoerd zullen worden. 

Benadeelde kan dan ook niet anders dan bezwaar maken tegen de wijzigingen opgenomen in het 
vernieuwde bestemmingsplan, tenzij Belanghebbende voor volledige schadeloosstelling van benadeelde 
zorg zal dragen. 

Benadeelde geeft hierover als volgt een toelichting op de oorzaak van de schade en de hoogte van de 
schade alsook zijn zienswijze ondersteund door bewijsstukken. 

OORZAAK: 
Doordat Gemeente Roosendaal de woning van benadeelde gelegen aan de Gastelseweg 179 wil insluiten 
tussen 2 sporen welke op 30 of minder meters van het woonhuis zullen gaan bevinden (Productie 1) 
waarbij aan de voorzijde de woning aan een drukke doorgaande weg gelegen is, zal de woning 
onverkoopbaar worden. Er mag dus gesproken worden van ernstige planschade. Immers in de plaats van 
de reeds vele jaren geleden door de gemeente Roosendaal beloofde afsluiting van de Gastelseweg voor 
doorgaand verkeer, heeft de Gemeente Roosendaal besloten het huis nog verder te omgeven met (trein) 
verkeer. Voor benadeelde is dit onaanvaardbaar. 

HOOGTE VAN DE SCHADE: 
De hoogte van de schade is vrij eenvoudig vast te stellen. Het woonhuis aan de Gastelseweg 179 is op 26 
maart 2009 via Vermunt Makelaardij bv in de verkoop geplaatst voor de som van € 239.500,-- k.k. 
(Productie 2). Na de presentatie van het oorspronkelijke bestemmingsplan kon benadeelde al spreken van 
waardevermindering waardoor hij op 17 augustus 2010 heeft moeten besluiten zijn vraagprijs door deze 
omstandigheden te verlagen naar € 224.500,- k.k. Benadeelde heeft regelmatig kijkers gehad, echter Het 
drukke spoor alsook de drukke weg en de voorgenomen wijziging in het ontwerp bestemmingsplan 
"Borchwerf I en II" zorgden er voor dat geïnteresseerden het massaal lieten afweten. De laatste 
wijzigingen waaronder het 3̂  spoor dat het woonhuis aan de Gastelseweg 179 volledig zal insluiten tussen 
sporen, alsook het openhouden voor verkeer van de Gastelseweg hebben er voor gezorgd dat het 
woonhuis aan de Gastelseweg 179 onverkoopbaar zal worden. (Productie 3) De schade welke benoemd 
mag worden als Planschade heeft dan ook de waarde van maximaal € 239.500,-, vermeerderd met de 
geldende Hypotheekrente en kosten waaronder de kosten voor het beter (contact) geluid isoleren van het 
pand. 

ZIENSWIJZE: 
Benadeelde is dan ook van mening dat er een aantal oplossingen voor dit probleem te bedenken zijn. 

- Gemeente Roosendaal annuleert de voorgestelde wijzigingen op het ontwerpbestemmingsplan en gaat 
terug naar de oorspronkelijke gepresenteerde versie waarbij de spoorweg volgens het oorspronkelijk 
voorgestelde traject gaat lopen, (productie 4) Hierdoor zal de planschade van benadeelde om en de nabij 
€ 15.000,- blijven en benadeelde de verkoop van zijn woning kunnen voortzetten. 

- Gemeente Roosendaal annuleert de voorgestelde wijzigingen op het ontwerp bestemmingsplan en 
ontwikkeld een nieuw plan waarbij benadeelde geen planschade zal ondervinden. 



- Gemeente Roosendaal koopt de woning van benadeelde aan vraagprijs waardoor de bezwaren van 
benadeelde komen te vervallen en belanghebbenden het voorgestelde plan kunnen uitvoeren. 

- Gemeente Roosendaal geeft de garantie dat alle schade welke benadeelde nu en in de toekomst zal 
ondervinden door de wijziging van het ontwerp bestemmingsplan door haar vergoed zal worden. 

TOELICHTING: 

Vast staat dat Gemeente Roosendaal erg onzorgvuldig is omgegaan met de ontwikkeling van het Ontwerp 
bestemmingsplan Borchwerf I & II. Alle benadeelden spreken hier ook over, alsook de Media besteed er 
de nodige aandacht aan (Productie 5 t/m 8). De belanghebbenden hebben het nagelaten de benadeelden 
te informeren over de voorgenomen wijzigingen. Hierdoor zijn ze in gebreke. Indien de communicatie van 
belanghebbenden naar de benadeelden duidelijk en helder was geweest zou er in een vroeg stadium aan 
oplossingen of compensatieregelingen gewerkt kunnen worden. 

Het is benadeelde niet de bedoeling het proces te vertragen of te laten beëindigen. Echter indien 
belanghebbenden totaal geen rekening houden met benadeelden heeft benadeelde geen andere keus dan 
zich te verzetten tegen de voorgenomen plannen met behoud van alle rechten. 

Benadeelde blijft bij haar standpunt en is van mening haar bezwaar hierbij te hebben onderbouwd, alsook 
de eis tot correctie, beëindiging of compensatie te hebben onderbouwd en verzoekt u Burgermeester en 
Wethouders dan ook gehoor te geven aan dit bezwaar. 

Voor zover op benadeelde nog enige bewijslast rust, biedt zij eerbiedig bewijs van haar stellingen aan door 
alle middelen rechtens. 

A. Bogers 

A. Bogers 
Gastelseweg 179 
4704RS ROOSENDAAL 
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VERMUNT MAKELAARDIJ BV 

Nieuwe Markt 57 
4701 AD Roosendaal 
telefoon 0165-560111 
fax 0165-566 974 
www.vennunt-makelaardij.nl 
info@vennunt-inakelaardij,iil 

OPDRACHT TOT BEMIDDELING BIJ VERKOOP 

Ondergetekende(üi) 
Geb. plaats/datum 
Adres 
Postcode, woonplaats 
Tel. privé 
E-mail adres 
Nieuw adres 

De heer Albertus Adrianus Maria Johanna Bogers 
Goes, 21-11-1949 
Gastelseweg 179 
4704 RS Roosendaal 
06-10 22/48^0 of 0649 00^23 82 p 
cUO<^. 'I^.tpjl^^^./Cu.:^ . t\.^ 

Hierna te noemen opdrachtgever, ten deze handelende als eigenaar/gevolmachtigde van het 
nader omschreven registergoed, heeft op 26-03-2009 
opdracht tot verkoop verstrekt aan Vermunt Makelaardij BV, die door medeondertekening 
verklaart deze opdracht aan te nemen, betreffende het volgende registergoed: 

Adres 
Postcode, woonplaats 
Kadastraal bekend 
Sectie 

Gastelseweg 179 
4704 RS Roosendaal 
Roosendaal en Nispen 
B Nr.: 5775 Groot: 3 a 46 ca 

Op deze opdracht zijn onderstaande voorwaarden en tarieven van toepassing. De 
opdrachtgever verplicht zich tot het betalen van courtage: 
O Koopsom tot € 23.000,--
Courtage 2,25 % plus 19 % b.t.w. me|,minimum van € 450,- plus 19 % b.t.w. 
O Koopsom>aii€ 23.000,-- toXj^emQ,-
Courtage 2,00 %llietminij»«fnvan € 500,- plus 19 % b.t.w. y i / - • 
O Koopsom van € SóJÖÖ^^t € 113.500,- -"^- ^" ' 
Courtage l,85JMïet mininmtB.3(an€ 1.100,- plus 19 % b.tw. 
O Koopso^M^€ 113^500,- tot €>55^00,-
Cour t ^e 2.100,- + 1,65 % over het mfes^ere boven € 113.500,- plus 19 % b.tw. 
O Koopsom van € 455.000,— en hoger 
Courtage,,€ 8.000,- + 1,§ % over bekeerdere boven € 455.000,- plus 19 % b.t.w. 

2. Vermunt Makelaardij BV heeft op zich genomen de opdracht naar beste weten en kunnen 
uit te voeren, de opdrachtgever van advies te dienen en zijn belangen te behartigen. 
3. De opdrachtgever onthoudt zich van bemiddeling door anderen dan de hier omschreven 
intermediair; hij/zij voert geen onderhandeling, verleent geen optie, doet geen toezeggingen of 
brengt geen overeenkomst tot stand buiten Vennunt Makelaardij BV om, maar verwijst 
gegadigden naar deze. 

Rabobank Roosendaal 19.43.69.714 - Inschrijving K.v.K. Breda 20071194 - BTW NL802450829B01 

http://www.vennunt-makelaardij.nl
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4. De opdrachtgever garandeert, dat hij Vermunt Makelaardij BV naar beste weten, volledig 
en zonder voorbehoud, heeft ingelicht betreffende de aanwezigheid van lasten en 
beperkingen, huur- of andere overeenkomsten en het aanwezig zijn van al dan niet verborgen 
gebreken, dan wel rechten van derden die op het te verkopen registergoed drukken. 
De opdrachtgever vrijwaart Vermunt Makelaardij BV voor aanspraken van derden 
dienaangaande. 
5. Aan Vermunt Makelaardij BV zijn wel/geen eigendomsbewijzen of afschriften betreffende 
het registergoed ter hand gesteld. 
6. Als vraagprijs is gesteld: € k.k. 
zegge: 
7. Als laatprijs is gesteld:^^,.Je:Kr' 
zegge: 
De navolgende roerende zaken zijn in de koopsom begrepen: 
8. De opdrachtgever stemt ermee in dat: 
A. Vennunt Makelaardij BV de aanbieding, eventueel met foto's, tekeningen e.d. ter kennis 
brengt van collega's en derden en dat deze gegevens worden opgenomen in gidsen en andere 
overzichten c.q. computerbestanden. 
B. Vermunt Makelaardij BV bij verkoop van het onderhavige registergoed 100 % van het 
totaalbedrag aan advertentiekosten doorberdkent aan verkoper. Vermunt Makelaardij BV zal 
kopieën van de geplaatste advertenties aan de courtagenota toevoegen. Vermimt Makelaardij 
b.v. stuurt periodiek een overzidit van de advertentiekosten aan verkoper ter betaling toe. Bij 
verkoop vindt verrekening met het voorschot plaats. 
C. Vermunt Makelaardij BV zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever optie aan 
gegadigden verstrekt. 
D. Bij eventuele intrekking van de opdracht of beëindiging daarvan op and»e vwjze, wordt 
10% van de courtage passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs met een minimum van 
€ 350,- exclusief BTW en de tot dan toe gemaakte werkelijke advertentiekosten, kadastrale 
recherche en fotopresentatiekosten aan hem in rekening gebracht. Deze dienen door de 
opdrachtgever uiterlijk binnen 2 weken na het verstrijken van de opdracht te zijn voldaan. 
E. Dat bij verkoop binnen 3 maanden nadat deze opdracht tot bemiddeling van verkoop is 
ingetrokken of op andere wijze is beëindigd, en de nota van aftekening is voldaan, alsnog 
courtage verschuldigd is, zoals hierboven venneld, indien deze verkoop het gevolg is van 
kandidaten van Vermimt Makelaardij BV. Courtage is eveneens verschuldigd mdien 
opdrachtgever tijdens de looptijd van de bemiddelingsopdracht buiten Vermunt Makelaardij 
BV om een verkoopovereenkomst tot stand brengt. 
F. Hij hierbij onherroepelijk volmacht geeft aan de Notaris, welke wordt belast met het 
notarieel transport van het registergoed, om de courtage, kadastrale recherche en eventuele 
advertentiekosten die Vermunt Makelaardij BV van opdrachtgever heeft te vorderen aan 
Vermunt Makelaardij BV uit te betalen. 
G. Tenzij onvoorziene omstandigheden, de opdracht geldt voor minimaal 6 maandöi en 
daama tot schriftelijke wederopzegging door opdrachtgever of Vermunt Makelaardij BV. Als 
beëindigingsdatum van de optfaacht geldt 2 weken na poststempeldatum van het opzeggings-
schrijven of de in de opzeggingsbrief genoemde latere datum. 
9. Aanvullende bepalingen: 

In tweevoud opgemaakt te Roosendaal, d.d. 26-03-2009 
De opdrachtgever, Echtgeno(o)t(e)/partner 
(handtekening) (handtekening) 

Beëdigdjen gecertificeerd.makelaar 
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Mark Maximus 

Van: albert bogers [albert.bo.gers@live.nl] 
Verzonden: Wednesday, March 02, 2011 4:46 PM 
Aan: mark.maximus@maxinnus.nl; Tonnie Van de Winkel 
Onderwerp: FW: Gastelseweg 179 Roosendaal 
Bijlagen: Gastelseweg 179 - Roosendaal.pdf 

From: info@vermunt-makelaardij.nl 
To: Albert.bo.gers(g)live.nl 
Subject: FW: Gastelseweg 179 Roosendaal 
Date: Wed, 2 Mar 2011 15:16:07 -i-OlOO 

Van: William van Aert [mailto:jbbikkel(3ihotmail.com1 
Verzonden: dinsdag, maart 2011 21:36 
Aan: INFO-MAIL 
Onderwerp: Gastelseweg 179 Roosendaal 

Beste Gijs, 

Ik heb u aflopen zaterdag gesproken aan de telefoon en 
ik wilde u nog laten weten waarom wij het huis aan de Gastelseweg 179 niet gekocht hebben. 

Wij waren zeer geïnteresseerd in het huis en we zijn 3 keer geweest om te kijken. 
Het huis, de ruimte en de grond waar het op staat sprak ons erg aan. 
De 3e keer hebben we zelfs een bouwkundig rapport op laten maken voor dit huis. 
Deze vind u in de bijlage. 

Naar nog een goed overwegen hebben we besloten om informatie in te winnen bij de gemeente mbt het 
bestemmingsplan. 
Zij vertelde ons dat men vrijwel zeker langs dit huis nog een extra spoorlijn aan ging leggen. 
Tevens zou de Gastelseweg er ook niet minder druk om worden. 

Om deze redenen hebben wij besloten om het huis toch niet te kopen. 
We waren bang dat het huis en de grond minder waard zou worden na aanleg van de nieuwe spoorlijn. 
Tevens moest er nogal wat aan het huis gedaan worden en we waren bang dat deze investering het niet waard zou zijn. 
Mede door de spoorlijn en de drukke weg. 

Hopende u hierbij voldoende geinformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

William van Aert 

mailto:albert.bo.gers@live.nl
mailto:mark.maximus@maxinnus.nl
mailto:info@vermunt-makelaardij.nl
mailto:jbbikkel(3ihotmail.com1
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Burgemeester en wethouders van 
Roosendaal maken.bekend dat vanaf 
maandag 31 januari 2011, gedurende 
zes weken ter inzage ligt 
• Het ontwerpbestemmingsplan 

'Borchwerf P, NL.IMR0.1674.2027 
BORCHWERFI-0401. 

Hetbesiemmingsplan betreft hetgebied 
dat begrensd wordt door Rijksweg Al 7, 
de Deurlechtsestraat, de Gastelseweg 
en de Spoorstraat, het spoonvegem-
placemant en de Borchwerf/Jan Ver
meeriaan en is. bekend onder de naam 
Bedrijventerrein Borchwerf I. 
De huidige ter plEtatse geldende 
bestemmingsplannen zijn op een aan
tal onderdelen achterhaald, met name 
voor wat betreft de milieu-aspecten 
(zoals exteme veiligheid). Ook wijkt 
de huidige bestemmingsplanmethodiek 
nogal af van wat indertijd gebruikelijk 
was. Het bestemmingsplan is daarom 
vooral gericht op het actualiseren van 

de juridisch-planologische regeling; 
ingrijpende nieuwe ontwikkelingen zijn 
niet aan de orde. In enkele gebieden 
is de bestehnmingsregeling wel aanga-
past aan nieuwe ontwikkelingen in de 
directe omgeviiig. Dit geldt vooral voor 
het gedeelte van Borchwerf dat grenst 
aan de toekomstige wijk Stadsoevers. 

Gedurende bovengenoemde termijn 
kan esn ieder tegen het ter inzage 
gelegde ontwerpbestemmingsplan 
naar keuze schriftelijk of mondeling zijn 
zienswijze naar voren brengen bij de 
gemeenteraad. 
Schrrftelijke zienswijzen dienen te wor
den gericht aan de gemeenteraad van 
Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA 
in Roosendaal, onder vermelding van 
'zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Borchwerf I, zaaknummer 535787'. 
Mondelinge zienswijzen kunnen op 
maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00 en 12.00 uur • telefonisch naeu-

voren worden gebracht. Het hiervoor 
aangewezen telefoonnummer in het 
stadskantoor is: (0165) 579 439. 
indien zienswijzen worden ingediend 
vindt op donderdag 31 maart 2011 om 
20.00 uur een hoorzitting plaats. Alle 
indieners van een zienswijze worden 
Nervoor uitgenodigd. 
Het voornoemde ontwerpbestem
mingsplan ligt ter inzage bij het Infor
matiecentrum In het stadskantoor en 
bij de Openbare bibliotheek aan Markt 
54-in Roosendaal. Deze kennisgeving 
met daarbij een verwijzing naar de 
acfiteriiggende stukken is ook te vinden 
op www.roosendaal.nl en www.ruimte-
lijkeplannen.nl. 

Meer informatie: de heer I. f(raus, 
tel. (0165) 579 439, e-mail: Liaaus® 
roosendaalJil of bij het Informatie
centrum, tel. (0165) 57<) 235. 

Roosendaal, 30 januari 2011 

©©wifElgd was%©st©l(i ^©s1l@mBfQ§§iispia&^ 
'Borchwerf II, veld B en verbindingsweg Majoppeveld-Borchwerf 
en exploitatieplan 'Borchwerf II, veld B' 
Burgemeester en wethouders van Roo
sendaal maken ingevolge artikel .3.8 
van de Wet mimtelijke ordening bekend 
dat vanaf maandag 31 januari 2Ö11, 
gedurende zes weken ter inzage ligt het 
door de gemeenteraad in zijn vergade
ring van 10 november 201D: 
• gewijzigd vastgestelde bestem-

mbigspian 'Borchwerf II, vsld B en 
verbindingsweg Majoppeveld-Bor
chwerf en exploitatiepian 'Borch
werf n, veld B'. 

Gedurende de isovenvenfnelde termijn 
van de terinzagelegging kan tegen 
het vastgestelde bestemmingsplan en 
exptoitatieplan beroep worden inge
steld door belanghebtwnden die tijdig 

bestemmingsplan' en/of ontwérpex-
ploitatieplan hebben kenbaar gemaakt, 
alsmede door belanghebt)enden die 
kunnen aantonen Uat zij redelijkenwijs 
niet in staat zijn geweest tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad ken
baar te maken. Tegen de wijzigingen. 
die bij de vaststelling door de gemeen
tenaad in het ontwerpbestemmingsplan 
en het ontwerpexploitatieplan zijn aan
gebracht kan door belanghebbenden 
gedurende de bovenvermelde termijn 
van ter inzage legging beroep ingesteld 
worden. Beroep kurrt u insttilen bij: 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag, waarbij tevens 
een vooriopige voorziening (schorsing 

gevraag bij de voorzitter van die Afde
ling. 
Het bestemmmg^ian ligt ter inzage bij 
het Informatiecentrum BI het stadskan
toor, bij de Openbare bibliotheek aan 
Markt 54 in Roosendaal, alsmede in 
Wijkcentrum 't Dijksteeke, Dijkcentrum 
191 in Ftoosendaal. Deze kennl^eving 
met daarbij een verwijzing naar de ach
teriiggende stukken is bok te vinden op 
www.roosendaal.nl en www.ruirrrtelij-
keplannen.nl. 

Meer hiformatie: mevrouw P. Loos, 
tei. (0165) 579 105, e-maih p.loos@ 
roosèndaal.nl of bi{ het Informatie
centrum, tei. (D16S9 579 235. 

Burgemeester en wethouders van 
Roosendaal maken bekend dat vanaf 
maandag 31 januari 2011, gedurende 
zes weken ter inzage ligt: 
o Ket ontwe<Y>bestemmlngsplan 

'Nieuwstraat 46, Wouw', NL.IMRO. 
1674.2051NIEUWSTRAAT46-0301. 

Het bestemmingsplan heeft betrek
king op het perceel Nieuwstraat 46 
in Wouw. Het bestemmingsplan biedt 
de juridisch-planologische basis voor 
de realisering van een zestal apparte
menten (inclusief parkeerplaatsen en 
een aantal garageboxen) en een patio
woning. 

Gedurende bovengenoemde termijn 
> kan een ieder tegen het ter inzage 

gelegde ontwerpbestemmingsplan 
naar keuze schriftelijk of rnondefir^ zijn 
zienswijze naar voren brengen bij de 

'Schriftelijke zienswijzen dienen te wor
den gericht aan de gemeenteraad van 
Roosendaal, Postbus 5000, 4700 ICA 
in Roosendaal, onder vermelding van 
'ziensvrijze ontwerpbestemmingsplan 
Nieuwstraat 46, Wouw, zaaknummer 

535986'. Mondelinge zienswijzen kun
nen op maandag tot en met donderdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch 
naar voren worden gebracht. Het hier
voor aangewezen telefoonnummer in 
het stadskantoor is: (0165) 579 019. 

Indien zienswijzen worden ingediend 
vindt op donderdag 31 maart 2011 om 
19.30 uur een hoorzitting plaats. Alle 
indienere van.een zienswijze worden 
hiervoor uitgenodigd. 

Het voomoemde ontwerpbestem
mingsplan ligt ter inzage bij het Infor
matiecentrum in het stadskantoor en bij 
de Openbare bibliotheek aan Markt 54 
in Roosendaal. Deze kennisgeving met 
daarbij een verwijzing naar de achteriig
gende stukken is ook te vinden op de 
www.roosendaaLnl en www.mimtelij-
keplannen.nl. 

Meer infonnatie: mevrouw drs. 
R.M.E. van de Weggert, tal. (016^ 
579 019, e-mail: r.van.de.weQ^rt@ 
roosendaaLnl of by het Informatie
centrum, tei. (0165) 579 235. 

Roosendaal, 30 januari 2011 

W@t g©iyidiiisid@r 
Burgemeester en wethouders van Roo- bij tevens een vooriopige voorziening 
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BORCHWERF lt Bewoners Gastelseweg ingesloten tussen bestaande en nieuwe spoorlijn. 

Rare kronkel in nieuw spoorlijntje 
• Het nieuwe spoorlijntje tussen 

Borchwerf en het station 
maakt bij de Gastelseweg een 
rare bocht. 

» Tot verbijstering van betrok

ken bewoners en bedrijven. 

door Jan van Zuilen 

IROOSENDAAL  'Wie verzint zo
iets?' De mensen die te maken krij
gen met de aanleg van een nieuw 
raccordementspoor van industrie
terrein Borchwerf II naar het sta

tion in Roosendaal, begrijpen 
niets van de rare bocht die dat 
spoorlijntje ter hoogte van de Gas
telseweg maakt. Het lijkt wel op 
het beruchte 'Laantje van Van der 
Gaag' bij Delft, maar dan anders
om. Was dat Laantje van Van der 
Gaag bedoeld om een onwillige 
landeigenaar te dwingen grond af 
te staan voor de aanleg van een 
spoorlijn tussen Rotterdam en 
Den Haag in 1847, hier lijkt het er 
op dat de bocht is bedoeld om 
juist niet te onteigenen. Het nieuw 
aan te leggen raccordementspoor 
loopt vanaf het expeditiecentrum 

van Jan de Rooy grotendeels paral
lel aan de bestaande spoorlijn tóar 
Rotterdam, maar vlak voor de krui
sing met de Gastelseweg buigt het 
tracé a£ Om vervolgens met een 
boog om de overweg heen te gaan. 
Vervolgens sluit het bij de Bos
straat weer aan op de bestaande 
spoorlijn. Henk Horemans woont 
in het middelste van drie huisjes 
aan de Gastelseweg die hierdoor 
klem komen te zitten tussen het 
nieuwe spoor en de bestaande 

, spoorweg naar Rotterdam. Hij 
snapt er werkelijk niets van. „Dit 
is te gek voor woorden. We zijn 

een tijdje terug wel een keer op 
een avond van de gemeente ge
weest. Daar werd uitleg gegeven 
over dit spoorlijntje, maar toen 
liep het nog paralld aan de grote 
spoorweg. Pas vorige week kwam 
ik er via de directeur van een van 
de bedrijven aan de Bosstraat ach
ter dat dat lijntje nu aan de andere 
kant van ons, huis komt." Hore
mans en ook de andere betrokken 
uit de buurt zijn niet van plan het 
er bij te laten zitten. „Via een advo
caat gaan we de gemeente om op
heldering vragen. Dit kan in ieder 
geval zo niet doorgaan." Het valt 

echter nog maar te bezien of de 
aanleg van het spoorlijntje via een 
beroepsprocedure nog tegen te 
houden is. Het raccordementspoor 
is onderdeel van het bestemmings
plan voor Borchwerf II en de aan
leg van de nieuwe verbindingsweg 
tussen het Majoppeveld en Borch
werf Bij de presentatie van het be
stemmingsplan en ook tijdens in
formatieavonden en hoorzitingen 
ging de aandacht vooral uit naar 
die nieuwe verbindingsweg. De 
meeste inspreekreacties gingen 
daar ook over. 
( ^ lees verder op pagina 32 
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reintie rijdt maar hooguit twee keer 
vervolg van pagina 29 

1. 

De gemeente heeft naar aanlei
ding van die inspraakreacties het 
bestemmingsplan op onderdelen 
ook aangepast. 
Dat aangepaste bestemmingsplan 
ligt nu opnieuw zes weken ter vi
sie, om precies te zijn vanaf 31 ja
nuari tot 14 maart. 
De mensen die eerder bezwaar 
hebben gemaakt en niec hun zin 
hebben gekregen, kuiinen nu als
nog in beroep gaan bij de Raad 
van State. 
Mensen zoals Horemans, die in de 
vorige inspraakronde niet gerea
geerd hebben, hebben formeel 
geen mogelijkheid meer om in be
roep te gaan. 
In jargon heet het dat zij 'nietont
vankelijk' zijn. 
Horemans kan zich echter niet 
voorstellen dat de gemeente hem 
bot de deur wijst. „Dat zou pas 
echt onbeschoft zijn." 
Het spoorlijntje wordt aangelegd 
door de exploitatiemaatschappij 
Borchwerf II. 
Volgens de woordvoerder daarvan, 
Hans de Bruin, is de bocht bij de 
Gastelseweg erin gekomen om te 
voldoen aan de veiligheidseisen. 
„Anders zouden er drie spoorlij
nen naast elkaar gelegen hebben 
en zou de overweg te breed wor
den voor fietsers." 
De gemeente Roosendaal beves
tigt deze verklaring. 
„Die bocht komt er inderdaad van
wege veiligheidsvoorschriften en 
niet om te vermijden dat mensen 
of bedrijven uitgekocht moeten 
worden", zegt gemeentewoord
voerder Dirk Timmers. 
Dat doet voor Henk Horemans 
niets af aan het feit dat hij en zijn 
buren nu toch wel raar komen te 
wonen. 
W P hphhpn hehalvp van rip cnnnr

lijn ook al heel veel last van al die 
auto's bp de Gastelseweg. De tuin 
achter ons huis was eigenlijk de 
enige plek waar we nog een beetje 
rustig konden zitten. Daar loopt 
nu straks dat nieuwe spoorlijntje 
vlak achter langs." 
Dat hij blijkens de tekeningen van 
het spoorlijntje er een stuk tuin 
achter zijn huis bij krijgt, doet 
daar niets aan af 
„Als ze denken ons daarmee te 
kunnen afkopen, zijn ze aan het 
verkeerde adres." 
Wat wel een vooruitgang kan wor
den is dat de Gastelseweg straks af
gesloten wordt voor doorgaand 
verkeer. Dat moet voortaan via de 
nieuwe verbindingsweg van het 

'Als ze denken ons te 
kunnen aflopen, zijn ze 
aan het verkeerde adres' 

Majoppeveld naar Borchwerf rij
den. 
De Gastelseweg bij Horemans 
voor de deur wordt dan een bus
baan waar verder alleen fietsers en 
bromfietsers over mogen. 
„Ook dat is nieuw voor ons", zegt 
Horemans. 
„Daar had de gemeente ons ook 
wel even over mogen informeren. 
Want wat houdt dat in, busbaan? 
Kan ik straks nog wel met mijn au
to van mijn erf af komen?" 
De aanleg van een spoorlijn van 
Borchwerf II naar het station is 
een toezegging aan de bedrijven 
die op dit industrieterrein zijn ge
vestigd, met name aan Jan de 
Rooy. 
Bij de bouw van het distributiecen
trum van De Rooy is al rekening 
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Nu kruisen auto's op de Gastelse

weg twee overwegen. Dat worden 
er met de komst van het spoorlijn

tje geen drie. De weg wordt name

lijk straks alleen toegankelijk voor 
(brom)fietsers en bussen. 

foto Jan van Zuilen 

het spoorwegnet. Het begin van 
het lijntje ligt er ook al. 
Alleen eindigt het nu op een stoot
blok aan de terreingrens van het 
perceel van De Rooy. 
Volgens Hans de Bruin van de ex
ploitatiemaatschappij van Borch
werf II wordt het geen druk spoor
lijntje. 
„Eén hooguit twee treinen per dag 
en die zullen waarschijnlijk niet 
veel harder dan stapvoets rijden." 
De aanleg van het raccordement
spoor kan beginnen zodra het be
stemmingsplan definitiefis goedge

Nöeauw geplamidle goedeireini spoorlDjira op Borch^srerf 
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