Het hoogste punt van Eersel nog niet bereikt
In het uitbreidingsplan Kerkebogten
van Eersel gaat de vlag in top. Het
hoogste punt van de woningblokken
Atrium is bereikt. Moeten we daar blij
mee zijn of moet ons dat zorgen baren?
Het bericht over het hoogste punt
stond in de ED van vrijdag 18 april. In
diezelfde krant stond ook een artikel
met als kop: Stedelijke bouw verpest
dorps karakter.
Is dit in Eersel ook aan de hand? Wij
vrezen van wel. Met al haar ambities
heeft Eersel het moeilijk om een dorp
te blijven. Het plan dat ons gepresenteerd werd voor de hoek Willibrorduslaan, Nieuwstraat is daar een goed
voorbeeld van. Een mooi gebouw maar
geen versterking van het dorp. En hoe
dorps is de verdere bebouwing in de
Nieuwstraat?
PvdA-GroenLinks maakt zich zorgen
over het behoud van het dorp Eersel.
We zien teveel ontwikkelingen die het
dorp geen goed doen, zoals het inruilen van dorpsgroen voor parkeerplaatsen en het ontstaan van stedelijke
wanden. Eersel wordt een stad; er is
niet voor gekozen maar het sluipt er
wel in.
Een voorbeeld daarvan is een gebouw
dat in een volgende fase van Kerkebogten nog moeten verrijzen. Op de
buitenste hoek van dat plan, tegen de
Hoogstraat aan, komt na de kerk het
hoogte gebouw van Eersel te staan.
Daar is een appartementengebouw
gepland dat voor 50% een hoogte mag
hebben van 17 m.

Het hoogste punt in Kerkebogten is
dus nog niet bereikt!
Wij vinden dat er aan de randen van
dorpen niet de hoogste gebouwen
moeten staan en dat dorps bouwen
ondermeer betekent het beperken van
de bouwhoogte.
Wij willen daarom de gemeenteraad
voor gaan stellen het bestemmingsplan
aan te passen zodat Kerkebogten een
dorpse rand krijgt.
Als oppositiepartij staan we daarin
sterker als we ons gesteund weten
door de bevolking. Dus laat ons weten
wat u vindt van een 17 meter hoog gebouw aan de rand van het dorp. Mail of
bel onze fractievoorzitter Willem de
laat: willem.delaat@gmail.com en
515303.
Wij zetten onze acties voor een dorps
en groen Eersel voort.

