
Voorzitter,  

 

Het Ontwerpbestemmingsplan Poortgebied is een verdere uitwerking van het masterplan 

landschapspark Bergsche Heide, Hierin wordt het hotel de schakel genoemd tussen de stad 

en de recreatieve poort. Het poortgebied vormt de eerste kennismaking met het 

Landschapspark en de Brabantse Wal verteld het plan. 

 

Echter, de overige in het Poortgebied voorgestelde ontwikkelingen lijken geen koppeling te 

hebben met het landschapspark maar des te meer met de A4. Kan het college mij vertellen 

wat de relatie is tussen de fastfoodrestaurants, het tankstation  en de Bergsche Heide?  

 

De relatie met het landschapspark is er wel 1 die zorgvuldig gelegd moet worden om recht te 

doen aan het masterplan en de keuze voor deze locatie. Uit onze technische vragen komt 

duidelijk naar voren dat er een focus ligt op het mogelijk maken van de ontwikkeling en 

hierbij lijkt niet of minder nagedacht over de negatieve aspecten zoals zwerfvuil, 

verkeersontwikkeling, toegankelijkheid, lichtvervuiling, ondermijnende activiteiten en 

handhaving. Deze zaken zorgen elders in de gemeente reeds voor enorme problemen. Het 

is te voorzien dat bij een ontwikkeling waarbij hier niet vooraf over wordt nagedacht ook 

deze problemen ontstaan. De ogen hiervoor sluiten vinden wij geen optie! 

 

Er wordt een directe verbindingsweg naar het landschapspark voorgesteld, dit leidt binnen 

onze fractie tot vragen, wij voorzien hierdoor overlast van met name zwerfvuil door de 

fasfood restaurants en drugstoerisme, ook is meermalen gebleken dat een makkelijke 

toegang tot een bosgebied leidt tot allerlei ongewenste uitwassen als drugshandel en 

dumpingen. Zeker gezien de perfecte ligging precies in het midden tussen de grootste 

cocainehavens ter wereld. De handhavingscapaciteit staat nu al onder druk. hoe wil het 

college deze negatieve uitwassen voorkomen?  

 

Verder blijkt uit onze technische vragen dat er in de ontwikkeling geen rekening is gehouden 

met de parkeerfunctie van het poortgebied in relatie tot toerisme en in mindere mate, 

carpoolen. Dit terwijl deze link in de voorgelegde plannen wel wordt gelegd. Is het college 

bereid dit te heroverwegen? 

 

Wij willen dan ook voorstellen om de voorzien parkeercapaciteit voor de recreatieve 

bezoeker uit te breiden in plaats van de toegangsweg tot het gebied. En de toegang alleen 

te voet of per fiets vanuit het poortgebied mogelijk te maken. Dit ook in het kader van de 

bereikbaarheid van het poortgebied per fiets waar meerdere technische vragen over zijn 

gesteld.  

Door de ontsluiting van de camping aan de poortzijde te houden wordt het bestaande 

wegennet in het landschapspark ontlast en hoeft de ontsluiting van het achterliggende 

gebied ook niet aangepast te worden. hierdoor worden kosten bespaard en blijft het 

camping/recreatiepark aaneengesloten zonder doorkruising van wegen, wat het beheer 

vereenvoudigt, oppervlak vergroot en zo de exploitatie kansen verbeterd. Dit laatste is van 

belang gezien het feit dat er nog geen exploitant voor dit gedeelte van het plan is gevonden. 

hoe staat het college hier tegenover, bestaat er nog een mogelijkheid dit deel van het plan te 

heroverwegen 

 

 



Ook wil ik meegeven dat een LED scherm op een 40m hoge paal wat ons betreft niet past in 

een landschap van, of met Allure. Kunt u hier een alternatieve op deze locatie passende 

oplossing bedenken? Het bestemmingplan bied de mogelijkheid om expliciet eisen te stellen 

aan de beeldkwaliteit, hoe gaat het college dit vormgeven? 

 

Tot slot wil ik een positieve noot meegeven aangaande de werkgelegenheid die dit plan met 

zich meebrengt. Dit biedt kansen voor leerlingen van onder andere het Zoomvliet college en 

zorgt voor continuïteit in het carrièrepad tussen hoger onderwijs en werkend leven.  

 

Het voorliggende plan leidde binnen onze fractie tot een flinke discussie, graag hoor ik ook 

van de andere fracties hoe zij tegen de genoemde risico’s aankijken en of zij onze kritische 

blik op met name de toegangsweg tot het bosgebied en de uitstraling delen. 

 

Dank u wel. 

 

 

 

 

 

 


