
Verstuurd te Etten-Leur op 08 juni 2022

Geacht heer Gommeren,

Vervolgens heeft de archtect n.a.v. de eerdere participatie aangegeven dat het gebouw achter Markt 9 
gedraaid is. Het gevolg hiervan is dat het nu voor een deel pal achter mijn pand komt te staan. Voor mij natuurlijk 
onaanvaardbaar.

Zoals bij u bekend was ik vanwege gezondheidsredenen niet in staat om ook de 2e participatie-avond bij te 
wonen.

Gemeente Etten-Leur
De heer W, Gommeren 
Roosendaalseweg 4
4875AA Etten-Leur

Middels dit schrijven/mail wil ik u mijn bezwaren tegen de combi-ontwikkeling achter Markt 9 resp 11-13 aan u 
kenbaar maken en ga er vanuit dat deze eveneens aan de notulen worden toegevoegd van deze avond.

Ik heb een kapperszaak op de markt die ook bezocht worden door klanten die met een auto komen. Een aantal 
klanten maken ook gebruik van mijn parkeerplaatsen op mijn achterterrein van mijn kavel. Ook uit dien hoofde wil 
ik dat die parkeermogeiijkheid op geen enkele wijze wordt belemmerd. Begrijp overigens niet dat de 6 
appartementen in Markt 9 geen parkeerplaatsen hebben in hun tuin. Waar gaan die mensen allemaal parkeren ? 
Mag aannemen dat die 6 ( of meer jauto’s niet voor mijn zaak permanent gaan parkeren.

Naar ik begrepen heb, zou er volgens de architect een groene ontwikkeling gaan komen. Deze man heeft de 
daadwerkelijke staat van het kavel voor het rooien van de eerste bomen volgens mij nooit waargenomen. 
Begreep overigens dat er wel een herfst/winterplaatje te zien was. Ja het klopt dat er dan geen groene blaadjes 
te zien zijn. Tevens heb ik ook begrepen dat de ontwikkelaar zelf de opdrachtgever is geweest van het 
bomenonderzoek ( al in nov 2021 !). Hoe onpartijdig is dit ? Een andere buurman had in maart bij de gemeente 
om het rapport gevraagd, wat niet meteen voorhanden was en de volgende dag werden er bomen gekapt ?? Ook 
erg bijzonder.

Weliswaar wil ik eigenlijk niet eens reageren op het idee/plan achter nr. 13 en 11., maar onze uitrit lijkt daarin 
meer op een doolhof in een speeltuin. Hier krijg je toch onherroepelijk gelazer mee. Zo'n 22 parkeerplaatsen 
langs onze uit-inrit met al zijn bewegingen van aan- en wegrijden van die parkeerplaatsen wordt een grote 
ellende. Het is natuurlijk geen openbaar terrein, dus wie gaat dat handhaven. Wordt een puinhoop. Terecht dat 
mijn buurman van 13a aangegeven heeft dat in geval van calamiteiten grote problemen gaan ontstaan. Heel 
slecht idee. Nogmaals is de hele ontwikkeling achter Markt 13-11 voor mij niet bepreekbaar.

Inmiddels heb ik begrepen dat de avond gisteren gestart is met de reakties /bezwaren vanuit de eerste sessie. De 
eerder door mij geuitte bezwaren waren hier niet bij opgenomen. Ook heeft Heijblom terecht dit punt 
gemaakt dat wij beiden in het verlengde van de afspraken bij de aankoop de aanleg van een parkeerterrein zijn 
overeengekomen oftewel niet akkoord gaan met een ontwikkeling/bebouwing op deze plek. Deze reaktie zou 
worden toegevoegd op de lijst van bezwaren.

Allereerst spreek ik mijn teleurstelling en afkeuring uit over de wijze van communicatie van deze ontwikkeling. 
Eerst berichtgeving over Tiny houses met een opstapje naar een ontwikkeling achter de Markt 9, terwijl op 
datzelfde moment op de website van de gemeente heel andere plannen getoond werden. Met name de 
ontwikkeling achter de panden 11 ( mijn pand ) 13 en 17, waren "een donderslag bij heldere hemel". Een 
ontwikkeling die dwars staat op de afspraken bij mijn aankoop van het achterste deel van mijn kavel, zijnde de 
aanleg van een parkeerterrein.
Ik heb in het mondelinge onderhoud met u aangegeven dat dit voor mij niet acceptabel is en mijn verbazing 
uitgesproken dat er een geweldig mooie groene wal achter de Markt 9 teniet gedaan zal worden door deze 
ontwikkelingen. Dit kan nooit de bedoeling zijn.
Vervolgens lees ik in de krant het afblazen van de tiny houses, later gevolgd door de brief van de gemeente met 
dito verhaal. Bijzonder!



Gaarne zie ik de notulen en de gehele presentatie per mail tegemoet.

In behoud me alle rechten voor om deze ontwikkelingen tegen te gaan.

Hoogachtend,
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Tot slot wil ik u kennisgeven van een ontmoeting tussen mij & mijn vader en de heer Spee afgelopen week. Dit 
was een vriendelijk kennismaking waarbij mijn vader ook nog even in het pand Markt 9 is geweest. Op geen 
enkele manier hebben wij een oordeel uitgesproken over zijn bouwplannen/ontwikkeling. Nu verneem ik dat hij 
gisterenavond de indruk heeft gewekt dat wij ingestemd zouden hebben met deze ontwikkeling. Ik maak hier ten 
zeerste bezwaar tegen en ga er vanuit dat dit in het verslag/notulen wordt vastgelegd.

Lianne Verberk
Markt 11
4875 CB Etten-Leur
jcm.verberk@gmail.com
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