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Op 1 september is er een commissievergadering, waarin opiniërend wordt gesproken over de 
ontwikkelingen van het Veersepad 13. De besluitvormende raadsvergadering aangaande dit punt is 
op 22 september. 

Inleiding, 
Hierbij verzoek ik u vriendelijk en tegelijk ook dringend om aangaande de bouwplannen van de 
sCchCng SOT, te stemmen vóór het behoud van het cultureel historisch erfgoed van het huidige pand, 
en tégen het aanpassen van het bestemmingsplan om het bouwen van 13 zelfstandige 
wooneenheden op díe locaCe mogelijk te maken. Het behoud van het huidige pand kan maximaal 
samengaan met toewijzing van eventueel een tweede wooneenheid. Onderstaand is te lezen waarop 
dit verzoek is gebaseerd. SamenvaKend betreL het de navolgende punten: 

1. Het pand is gekenmerkt als Monument in de lijst van het InventarisaCe Project (MIP) 

2. Het pand maakt deel uit van het “beeldbepalend dorpsgezicht” en dient daarom beschermd 
te worden. 

3. Het ingediende plan past niet in het geldende bestemmingsplan. 

4. Toewijzing van extra woonconCngenten is in een eerder stadium volstrekt afgewezen door 
B&W. Dit is in de verkoopfase medegedeeld aan potenCële kopers, en duidelijk uitgesproken 
in het principebesluit van 5 juli 2019. 

5. Volgens het ingediende schetsontwerp is er sprake van 4 bouwlagen bovengronds plus een 
ondergrondse bouwlaag die als parkeergarage dienst doet. Het beoogde bouwoppervlak is  
740m2, zijnde 37-38 meter breed en 19,5-20 meter diep. Dit is een ontoelaatbare 
bouwmassa.  

6. Vanwege het beeldbepalend dorpsgezicht is voorgeschreven dat de huidige bouwmassa 
leidend is. Dit wordt met een veelvoud overschreden. 

7. Het posiCeve standpunt van het college op het principeverzoek is niet meer geldig. Er is 
sprake van een blanco uitgangspunt. 

8. Er zijn door de gemeente geen doelen, meetpunten noch voorwaarden gesteld waaraan de 
pilot zou moeten voldoen. 

9. Er wordt niet voldaan aan de Kaderstelling Ruimte en Economie, uitvoeringsafspraak 6.1: Het 
appartementencomplex is de juiste woning. Het is niet de juiste woning op deze plek. 

10. Er wordt niet voldaan aan de Kaderstelling Ruimte en Economie, uitvoeringsafspraak 6.2: Het 
beoogde appartementencomplex is juiste aantal woningen. Het is niet het juiste aantal 
woningen op deze plek. 

11. De pogingen van B&W om middels verzoeken aan de gemeenteraad te sonderen of er nog 
mogelijkheden zijn om het bestemmingsplan te herzien, en/of planologische regelingen op 
maat te willen maken is ongepast. Het getuigt van onwaarachCgheid en zwalkend beleid. 

12. De intenCes van het SOT zijn niet zuiver. Hun adagium zorgen-voor-elkaar wordt vermengd 
met het wonen aan de Maas. Daarbij voert “het wonen aan de Maas” de boventoon.  

13. De intenCes van het SOT zijn niet zuiver. Het aantal bewoners (lees betalenden), en daaraan 
gekoppelde bouwmassa, is acankelijk gemaakt van hun financiële wensen (en om de dure 
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aankoop van de grond te compenseren) en niet aan hun sociaal gepresenteerde samen-
leven. 

14. De intenCes van het SOT zijn niet zeker. In het afgelopen jaar is geen juridisch rapport 
opgesteld waarin de sociale paragraaf geborgd is, noch is er enige zekerheid geboden 
omtrent het financiële aspect. 

15. StaCsCsch gezien is het zeer onwaarschijnlijk dat de hechtheid binnen de groep lang zal 
aanhouden. 

16. Er is geen draagkracht voor het plan vanuit de bevolking van Peel en Maas.  

17. Door de voorgenomen bouwplannen is er een onevenredige aantasCng van privacy van de 
omwonenden. Alle direct omwonenden hebben bezwaar tegen de gepresenteerde 
bouwplannen van het appartementencomplex. 

18. Er zijn goede alternaCeven voor handen, waarbij het monumentale pand behouden kan 
blijven, én geen inbreuk wordt gedaan aan de privacy van de omwonenden en geen toename 
te verwachten is van verkeersdrukte en kans op ongelukken. 

19. Er zijn meerdere locaCes in Kessel waar de sociale pagina van het SOT beter tot zijn recht 
komt, de exploitaCekosten geringer zijn, en er mogelijkheden zijn tot uitbreiding. Deze 
locaCes zijn beter bereikbaar voor de gemiddelde burger. Het exclusieve recht om er te 
komen wonen wordt losgekoppeld van de beslotenheid van het SOT. 

20. Zowel de bouwplannen als de sociale paragraaf hebben een open end, zijn niet zeker gesteld. 
Er is onvoldoende informaCe om op basis van de beschikbare gegevens zulk een belangrijke 
beslissing te nemen om het bestemmingsplan te wijzigen in 13 zelfstandige appartementen. 

Indien u wenst kunt u verder lezen vanaf pagina 11: En dan wordt de 
beslissing neergelegd bij de gemeenteraad  

Hieronder volgt eerst een uiteenzehng van bovengenoemde stellingen. 

Dd 22 juni zond ik u reeds een schrijven met literatuuronderzoek betreffende ontwikkelingen van de 
zorgvraag van ouderen en 15 kriCsche vragen, welke ik ook nu weer onder uw aandacht wil brengen 
(bijlage 1). Als vervolg hierop geef ik graag onderstaande aanvullende overwegingen. 

Het pand Veersepad 13 is in gebruik geweest als dierenartsenprakCjk van de heer W. 
Laveaux. Het huidige hoofdgebouw is gekenmerkt als monument in de InventarisaCe Project (MIP), 
en gebouwd in 1849. Het heeL een bijzondere en eenmalige zadeldakconstrucCe. Het pand is van 
historische waarde en medebepalend voor de unieke, nostalgische uitstraling van het Veersepad. 
Daarmee heeL het ook een toerisCsche waarde. De adviescommissie Kunst en Cultuur heeL bij 
monde van de heer T. Hendricks zich uitgesproken tegen de sloop van het pand vanwege de unieke 
historische waarde. Door de sloop zou een onomkeerbare ernsCge schade toegebracht worden aan 
het historisch erfgoed van Kessel. 

De SCchCng Onze Toekomst heeL een iniCaCef met 13 gelijkgestemde echtparen om de 
monumentale woning van Laveaux op het Veersepad 13 te slopen en er 13 zelfstandige 
appartementen te bouwen. Aanvankelijk bezigt het SOT de term zorg, en zorgen voor elkaar. Hiermee 
masseren zij het college van B&W, en krijgen in juni een posiCeve beschikking op hun principeverzoek 
(toen nog niet-zelfstandige wooneenheden, gelardeerd met de term WoZoCo, met het woordje zorg 
tussen aanhalingstekens!!). Het SOT geeL aan dat zij geen zorg aan elkaar verlenen in de zin van 
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WMO, maar alleen diensten voor elkaar doen, welke te vangen zijn onder de door hen gebezigde 
term “noaberschap”. In hun sociale paragraaf (zie bijlage 2) geeL het SOT aan dat ze dat nu ook al 
doen. De gelijkgestemden wonen allen in het kerkdorp Kessel, met een gemiddelde afstand tot elkaar 
van 200 meter. Voor hun “noaberschap” hoef je dus niet bij elkaar te gaan wonen in een 
appartementencomplex.  

De grooKe van de groep deelnemers, 12 echtparen en 1 weduwe, is bepaald op economische 
gronden, zo beschrijL het SOT. Er zijn 13 betalenden nodig om hun plannen op voor hen betaalbare 
wijze te realiseren op de duur gekochte grond. Het is dus absoluut niet dat hun ideologische adagium 
van “zorgen voor elkaar” de samenstelling van de groep heeL bepaald. De iniCaCefnemers willen 
namelijk per sé aan de Maas wonen. Indien hun “samen-leef”plannen gerealiseerd kunnen worden 
op een andere locaCe, zien zij af van hun iniCaCef. Met andere woorden: De wens van de 
iniCaCefnemers om aan de Maas te wonen, is sterker dan hun ideologisch samen-leef-model. Tevens 
wordt de grooKe van de groep beperkt door de veel te kleine oppervlakte van de kavel voor 13 
appartementen. Bij het indienen van het principeverzoek in 2019 is een beschrijving van hun 
bouwwensen én een bouwschets overlegd, waar te zien is dat er is verzocht om een bouwmassa met 
een ondergrondse parkeergarage met daarbovenop 4 bouwlagen. De bovenste bouwlaag bestaat uit 
2 penthouses, welke bewoond gaan worden door 2 van de 3 iniCaCefnemers, en de 3e iniCaCefnemer 
ziet voor alsnog af van bewoning, en maakt gebruik van een woonopCe gedurende 10 jaar. De 
samenstelling van de groep is een gekozen groep, vooral door de iniCaCefnemers zelf. Het is een 
besloten groep, waar niet iedereen voor in aanmerking komt. Aldus komt het vooral over als een 
besloten sociëteit, die niet toegankelijk is voor de gemiddelde Kesselnaar. 

Het SOT spreekt van gelijkgestemde echtparen. Het is daarbij de vraag of de groep gelijkgestemd 
blijL. Bij huwelijk is bekend (CBS) dat 37% van de huwelijken eindigt in een echtscheiding, en de 
gemiddelde huwelijksduur bedraagt nagenoeg 15 jaar. Dat betekent dat ongeveer de helL van de 
scheidingen al ruim vóór het 15e jaar plaatsvindt, en dat is de verwachten termijn dat de 
zorgbehoeLe mogelijk gaat starten. Wat gaat er gebeuren bij onderlinge onenigheid. OnKrekken die 
personen zich dan aan de geroemde cohesie en het zorgen voor elkaar? Worden ze door de 
groepsleden verbannen? Gaan ze verhuizen? En wat als één of meerdere van hen wordt opgenomen 
in een verpleeginrichCng met grotere zorgbehoeLe of demenCe, of komt te overlijden? 

Zelf benoemt het SOT hun voordelen: betaalbaarheid, veiligheid en zelfstandigheid bij een niet-
eenzame oude dag. Tevens schermt het SOT met voordelen voor de gemeente Peel en Maas, en stelt 
dat er minder instroom zou zijn in de WMO (dit is onjuist: SOT doet geen enkele WMO-zorg) en de 
huidige staCsCek omtrent zorgvraag is uitgelegd in genoemd schrijven van 22 juni jl. Er zou slechts 1 
persoon mogelijk informele hulp kunnen krijgen die door medebewoners geleverd wordt (die dan 
ook al 80+ zijn) wat anders door een opgeleide vrijwilliger gedaan zou worden. Tegenwoordig moet 
elke nieuwbouw voldoen aan de laatste eisen van duurzaamheid/energie, dus ook daarin geen 
meerwaarde. 

Het SOT trekt een parallel naar het Knarrenhof. Het Knarrenhof stelt dat “noaberschap” niet meer en 
niet minder is dan normale burgerplicht. Met andere woorden: iedere burger zou aangesproken 
kunnen worden op hun “naoberschap” en een sociale paragraaf daaromtrent biedt op die gronden 
geen meerwaarde. 

De borging van dit alles moet nog gebeuren. De plannen daartoe zijn tot op heden alleen woorden 
zonder (juridische) consequenCes. 
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De gemeente Peel en Maas staat op het punt een beslissing te nemen welke koers zij in 
de kwesCe rondom het Veersepad 13 moet varen. Het principebesluit over de bouwplannen van het 
SOT is genomen dd 20 juni 2019 en verzonden op 5 juli. Daarmee is de geldigheid van het 
principebesluit verlopen sedert 5 juli 2020. Er zijn in het afgelopen jaar géén eenduidige 
bouwplannen overlegd. Evenmin is er in die periode een borging van de sociale paragraaf en/of een 
invulling gegeven aan de economische onderbouwing om woningspeculaCe (met behoud van een 
winstpercentage) tegen te gaan. 

Al met al is er per heden dus een blanco dossier, en een verzoek van het SOT om 13 zelfstandige 
appartementen te mogen bouwen op de locaCe aan het Veersepad 13. 

In het voortraject is B&W enthousiast met name over het vernieuwende zorgaspect van de 
iniCaCefnemers van het SOT. Zoals bovenbeschreven moet het zorgaspect met de nodige scepsis 
worden bekeken. Het “vernieuwende” kan ik niet volgen. In den lande zijn sedert het wegvallen van 
verpleeg- en verzorgingstehuizen, talloze iniCaCeven ontwikkeld om het ontstane manco op te vullen. 
Zogenaamd onder de noemer van langer zelfstandig thuis wonen. Op de keper beschouwd, ontstaat 
nu het doel om vrijwillig en op jongere leeLijd reeds te kiezen voor een verzorgingstehuis dat nu de 
naam heeL gekregen van levensloopbestendige woning. Al deze landelijke projecten gaan uit van 
deels sociale woningbouw en deels parCculiere bouw op daartoe aangewezen gebieden waar 
desgewenst uitbreiding mogelijk is. Neem bijvoorbeeld het Knarrenhof.  Ze zijn veel grootschaliger 
dan het iniCaCef van SOT, en van meer gemengde (leeLijds)populaCe en zijn juist wél toegankelijk 
voor de gemiddelde burger. Deze landelijk reeds uitgevoerde projecten bieden meer perspecCef dan 
het kleinschalige project van de iniCaCefnemers. 

In haar antwoord op het principeverzoek stelt B&W expliciet dat er geen wooneenheden mogen 
worden toegevoegd aan het te bebouwen perceel aan het Veersepad 13: leKerlijk beschrijL B&W het 
als volgt: “Het wooncomplex wordt planologisch gezien als één woning, bestaande uit maximaal 13 
separate niet-zelfstandige wooneenheden met bijbehorende gezamenlijke ruimtes. Deze locaBe is (…) 
niet passend voor het toevoegen van (….) zelfstandige woningbouwBtels. Om die reden is aangegeven 
aan u - en dat wordt ook als randvoorwaarde gesteld - dat géén medewerking wordt verleend aan het 
planologisch mogelijk maken van maximaal 13 zelfstandige woningen. Wij zijn in principe wel bereid 
om mee te werken aan een één wooncomplex waar sprake is van één woning, waarin max. 13 niet-
zelfstandige wooneenheden(…..) Op dit moment staat er al een woning op het perceel, door uw 
iniBaBef wordt dus geen extra woning toegevoegd.” Deze taal laat geen ruimte voor een andere 
interpretaCe. B&W marcheert nu erg schuin wanneer zij in het te behandelen raadsvoorstel spreekt 
van: “Het begrip ‘niet zelfstandige wooneenheid’ zit hem dan ook in de onderlinge onlosmakelijke 
verbondenheid (lees: het wonen op die plek kan niet zonder het zorgen voor elkaar) en niet in de 
uiterlijke verschijningsvorm of indeling van iedere wooneenheid.” Zulk een wending en valse 
voorlichCng is mijns inziens erg laakbaar, en heeL tot doel de gemeenteraad op het verkeerde been 
te zeKen. Tevens wordt door deze kortzichCge doelgerichte houding voorbij gegaan aan de uniciteit 
van de beoogde locaCe. 

“Uit: uitwerking kaderstelling Wonen, Raad april 2019 Uitgangspunten 1.1  

* “Bestaande woonwijken moeten transformeren naar woningen geschikt voor ouderen, voor kleine 
huishoudens.” Het gaat hier over woonwijken. Omdat het Veersepad en expliciet Veersepad 13 
behoort tot beeldbepalend en beschermd dorpsgezicht dat beschermd moet worden. Dat maakt dat 
het onmogelijk is om de woningen zonder beschadiging des aanziens aan te passen aan deze regel.  

  * “We sBmuleren iniBaBeven die bijdragen aan de transformaBeopgave naar het juiste type 
(kleinere wooneenheden) en het juiste aantal.”  OP het Veersepad passen geen kleinere 
wooneenheden, en zeker geen 13 op een daarvoor te klein perceel.  
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* Er wordt ingezet op voldoende geschikte en betaalbare (huur)woningen voor ouderen.” Zoals reeds 
uitgelegd is het plan van het SOT voor een appartementencomplex niet geschikt voor de mensen met 
een kleinere beurs. Ook de woningen van de toekomsCge gebruikers die hierdoor vrij zouden komen 
zijn niet geschikt voor de gestelde doelgroep, zodat er geen woningen vrij komen voor jongeren, 
nieuwkomers en andere urgente doelgroepen.  

• “- We maken kwanBtaBef ruimte om op herstructureringslocaBes in de kern panden te 
transformeren in meerdere wooneenheden geschikt voor bovengenoemde doelgroepen”. 

De beoogde locaCe is geen herstructureringslocaCe. Ook poogt B&W met deze zinsnede de 
opinie van de raadsleden te masseren. 

• “We worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Daarnaast zien we een snel groeiend 
tekort aan zorgpersoneel.” Het “zorgmodel” van het SOT laat alle WMO-zorg buiten hun 
aandachtsgebied. Zoals reeds eerder aangegeven zal er door hun sociale plan géén 
verminderde zorgvraag zijn. 

Het niet toestaan van extra woningbouwCtels klemt des te meer, omdat in de verkoopfase van het 
perceel meerdere iniCaCeven en verzoeken, welke voorzagen in plannen met twee of meer 
wooneenheden, door de gemeente resoluut zijn afgewezen. Ook wanneer het oorspronkelijk 
monumentale pand bewaard en hersteld zou worden is geen mogelijkheid geboden door de 
gemeente hiertoe plannen te ontwikkelen indien ook maar één wooneenheid zou worden 
toegevoegd (splitsing van perceel in 2 delen). Zie bijvoorbeeld bijlage 3, afwijzing verzoek Laveaux. Al 
met al kan gesteld worden dat niet wordt voldaan de Kaderstelling Ruimte en Economie, 
uitvoeringsafspraak 6.2: Het beoogde appartementencomplex is niet juiste aantal woningen, 
toevoeging van 13 appartementen op zulk een stukje grond past op geen enkele wijze in het 
straatbeeld, en is not done in Kessel. Nergens is een parkeergarage aangelegd, en nergens is er 
parCculiere hoogbouw. Waarom dan toestaan aan het idyllische Veersepad?  

“1.2 Nieuwbouw van woningen / toevoeging van woningbouwBtels in principe plaatsvindt op 
herstructureringslocaBes” De beoogde locaCe is geen herstructureringslocaCe. En het woord 
“principe” maakt alle andere interpretaCes onmogelijk. Principe betekent :  

• 1) Basis 2) Basisbeginsel 3) Basislijn 4) Beginsel 5) Beweeggrond van een 
handeling 6) Bindende grondregels 7) Ethische norm 8) Fundament 9) Fundering 
10) Grond 11) Grondbeginsel 12) Grondbegrip 13) Grondgedachte 14) Grondlijn 
15) Grondregel 16) Grondslag 17) Grondstelling 18) Hoekstelling 19) 
Hoofdbeginsel 

B&W stelt in haar principebesluit: “wij zien dit iniBaBef als een pilot.” Tot op heden zijn er geen 
doelstellingen, criteria, streefgetallen of grenzen verwoord in die pilot. Die komen er ook niet. B&W 
stelt dat het (te wijzigen) bestemmingsplan een basis is om wel of niet handhavend op te treden, en 
hieraan de pilot te toetsen. Overigens is de groep te klein om staCsCsche bewerkingen toe te passen 
om te beoordelen of een pilot wel of niet slaagt. Evenmin is er een passende termijn aangegeven 
wanneer de doelstellingen gehaald moeten worden. Met andere woorden: het is meer een los 
startschot, zonder consequenCes voor de iniCaCefnemers en zonder toekomstperspecCef voor de 
gemeente: het is niet duidelijk wanneer de pilot wél of geen succes is, er zijn geen mogelijkheden tot 
uitbreiding bij een posiCeve beoordeling en evenmin wordt het gebouw niet afgebroken bij negaCeve 
beoordeling. 

Het gebrek aan vernieuwende ideeën is reeds boven beschreven.  
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• “Het plan, behorende tot het principeverzoek van 16 juni 2019, wordt in beginsel op deze wijze 
haalbaar en uitvoerbaar geacht”  Het principebesluit dateert van 5 juli 2019, en is niet meer 
geldig. In het principebesluit staat eenduidig beschreven dat “de door u gewenste ontwikkeling 
past niet rechtstreeks in het geldende bestemmingsplan”. De omwonenden en belanghebbenden 
mogen ervan uit gaan dat het bestemmingsplan niet zonder meer gewijzigd wordt, en hun 
wensen bij eventuele wijziging worden geëerbiedigd. Met andere woorden: zelfs het posiCeve 
besluit op het principeverzoek had niet gemogen. 

• “Als gemeente toetsen wij bij een principeverzoek of een ontwikkeling passend is binnen de 
beleidskaders en of een ontwikkeling (in beginsel) planologisch haalbaar is. Wat betreZ dat 
laatste is de vraag relevant: “kan een onherroepelijk bestemmingsplan worden opgesteld dat 
rechtstreekse bouw- en gebruiksmogelijkheden oplevert voor het iniBaBef”? De beleidskaders 
geven duidelijk aan dat een ontwikkeling zoals voorgesteld door het SOT niet mogelijk is. Het is 
wrang te moeten constateren dat B&W dan toch probeert een wig te drijven tussen ingenomen 
standpunten van de gestelde beleidskaders. Die zijn niet voor niets zo opgesteld. Behalve de 
geformeerde kaders (waarheid facet 1, zie beneden) moet zeker gekeken worden in hoeverre 
aanpassingen gewenst zouden zijn, gezien het beschermde dorpsgezicht, de uniciteit van het 
bestaande pand, en de gruwelijke massaliteit op het beperkte perceel, en het beschermen van de 
aanwonenden. Er is echt geen ruimte voor 13 appartementen, noch als zelfstandige 
appartementen, noch als niet-zelfstandige appartementen. En B&W stelt in het principebesluit: 
“Het wooncomplex wordt planologisch gezien als één woning”. Daar kan een geloofwaardig B&W 
niet meer aan tornen om het bestemmingsplan alsnog te wijzigen. 

• “Het iniBaBef, behorende tot het principeverzoek van 16 juni 2019, is innovaBef en kan als ‘goed 
voorbeeld’ dienen voor derden”. Het iniCaCef is niet innovaCef. Er zijn landelijk legio soortgelijke 
iniCaCeven, maar dan op grotere schaal, met betere perspecCeven en meer gemengde 
eensgezinde samenstelling van koop- en huurwoningen. Bij goedkeuring is het risiko groot op 
precedentenwerking: het voorbeeld kan navolging krijgen, waarbij bewoners hun huis omturnen 
tot flatgebouw met 4-5 bouwlagen, en voldoende gelijkgezinden bijeen verzameld worden. Wat 
overblijL van het Veersepad is een aaneenschakeling van zelfstandige appartementen, waar elk 
historisch beschermd dorpsgezicht geweld wordt aangedaan. Een toerisCsche trekpleister waar 
burgeriniCaCef toe kan leiden, en leerschool hoe het niet moet. 

• “Een planologische regeling op maat is noodzakelijk”. Een planologische regeling is niet 
noodzakelijk. Integendeel: er is moed en daadkracht noodzakelijk om een beslissing te durven 
nemen dat op de unieke locaCe van het Veersepad 13 het niet wenselijk is dat er 13 
appartementen komen. Hoe bizar is het om daarvoor een planologische regeling op maat te 
willen  samenstellen. Er is al veel teveel tweedeling in Kessel door de onrust omtrent de plannen 
van het SOT en de houding van B&W hierin. Waarom het laten aankomen op een jarenlange 
(juridische) strijd die al die Cjd zal voortwoekeren onder de Kesselse bevolking. Is dat de manier 
waarop de gemeente haar burgers wilt vertegenwoordigen? En het is de vraag hoe het oordeel 
van de Raad van State zal uitvallen. De gemeente heeL er de laatste Cjd genoeg verloren. En als 
het oordeel er is, hoe pakt dat uit voor de bevolking: de tweestrijd is zo verhevigd, is het wonen 
op het Veersepad 13 dan nog zo aangenaam, bestaat de groep SOT dan nog. Wat wint er dan: 
waarheid facet 1, en hoe zit het met faceKen 2 en 3 Zie onder.  

• Er is nu geen geldig principebesluit. Als ook het tweede principeverzoek wordt afgewezen, is het 
wellicht mogelijk te zoeken naar oplossingen rondom het Veersepad 13 dat vrede brengt onder 
de bevolking en recht doet aan het behoud van het historische Maasdorp Kessel, en recht doet 
aan de wensen van de meerderheid van de bevolking Peel en Maas. 
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Wat betreL het draagvlak onder de omwonenden en lokale bevolking moge het volgende 
opgemerkt worden. 

1. Alle direct betrokken omwonenden zijn tegen de plannen op díe locaCe in zulk een immense 
omvang. Het betreL in het bijzonder alle bewoners van de panden op het Veersepad nummer 
9, 11, 15, 15a, 15b, 14, 16, 18, 20 en 22. 

* Allereerst wordt het slopen van het beoogde pand als een desastreus verlies gezien van 
historische waarde, nostalgie en rusCeke uitstraling van het Veersepad. De adviescommissie 
Kunst en Kultuur van Peel en Maas beschrijL de uniciteit van het pand, en roept op alles in het 
werk te stellen om het pand als cultureel erfgoed te behouden. (zie bijlage). 

* Het gevolg van beoogde nieuwbouw is een onacceptabele aantasCng van de privacy van de 
omwonenden. 

* De Maasoeverzijde van het Veersepad krijgt met het nieuwe plan ineens een verdubbeling van 
het aantal bewoners, van 17 naar 30 wooneenheden, met als gevolge ongewenste en gevaarlijke 
verkeersdrukte en drukte op het Veersepad. Het Veersepad heeL sowieso al te kampen met 
belastende verkeersdrukte door passerende toeristen en dagjesmensen zowel te voet en fiets als 
gemotoriseerd verkeer. Dit leidt tot chaos en is het wachten op ongelukken die zeker toenemen. 

2. Het iniCaCef van het SOT heeL een enorme impact op het sociale leven van Kessel. Tijdens de 
carnavalsoptocht was ruim 30% van de optocht gewijd aan het thema Veersepad 13. Afgelopen 
weken zijn in de “Hallo” meerdere arCkelen geplaatst over dit thema, eindigend in een poll met 
de vraag naar de visie van de burgers of er wél of géén appartementencomplex gebouwd moest 
worden op het Veersepad 13. Nimmer heeL de “Hallo” zoveel reacCes gekregen: 901 reacCes 
waren tegen, en van de voorstanders bleef de teller steken op 728. Van die 728 vóórstemmers 
waren ruim 200 stemmen auomsCg van een casCng-modellenbureau uit Amerika. Van de 901 
tegenstemmers waren ook stemmen van relaCes vanuit Brazilië. Een onacankelijk ICT-bedrijf 
heeL de dubieuzere stemmen gefilterd. Na correcCe van alle stemmen zijn alléén de stemmen uit 
de gemeente Peel en Maas meegenomen, en dan blijkt dat ruim 65% van de lokale bevolking 
tegen de ontwikkeling van de plannen van het SOT te zijn, en nog geen 35% stemde vóór die 
ontwikkelingen zoals gepresenteerd door het SOT. Als je alleen de stemmen vanuit het kerkdorp 
Kessel telt, is de verhouding zelfs 70% tegenstemmen en 30% vóór. Zowel het aantal reacCes als 
de duidelijke keuze van het volk mag niet miskend worden. Veel beschreven reacCes vinden 
vooral dat de beoogde plannen niet passen op de door het SOT gewenste locaCe, en dat de 
gewenste sociale gedachte op een andere locaCe uitgevoerd moet/kan worden. 

3. Duidelijk is dat er twee kampen zijn in Kessel. Dit heeL een enorme impact op de sociale 
context in de gemeenschap. Oude, jarenlange vriendschappen zijn geheel kapot gegaan, 
deelname aan het buurtschap Veers is geen vanzelfsprekendheid meer, de zanggroep Aodemnoët 
is in ander daglicht komen te staan, “parCjen” kijken elkaar met de nek aan, groeten elkaar niet 
meer etc. 

4. Het is ondenkbaar dat de groep deelnemers van het SOT warm worden ontvangen in de 
buurt indien zij op het Veersepad willen komen wonen. Er is een onmogelijke situaCe 
ontstaan welke een enorme impact zal hebben op de onderlinge verhoudingen en sociale 
verdraagzaamheid zowel in de buurt als in de gemeenschap Kessel. 

5. Door de handelwijze van het gemeentebestuur, ic B&W wordt de bestaande zekerheid 
omtrent het wonen aan het Veersepad door de omwonenden elementair aangetast. De 
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jarenlange beschermende regels van bestemmingsplan en omgevingsvergunning dreigen 
ondergeschikt te raken om te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van een groep 
gelijkgestemden. Het is wreed te moeten constateren dat B&W invulling van die wensen 
verheL boven de wensen van de omwonenden. Het is een schril contrast op welke wijze de 
iniCaCefnemers worden aangehoord en omarmd, en dat de omwonenden 
klachtenprocedures moeten starten om überhaupt in gesprek te kunnen komen met de 
ambtenaren. Er is duidelijk een gevoel dat er met twee maten gemeten wordt en het 
vertrouwen tussen de omwonenden in de gemeente heeL een forse deuk opgelopen. 

Wat betreL de bouwvoorschriLen: Het pand staat als monument op de MIP-
inventarisaCelijst. De karakterisCeke bouw maakt dat het een beschermd en beeldbepalend 
sfeerbeeld geeL aan het Veersepad, met historische en toerisCsche meerwaarde. De gemeenteraad 
heeL zich expliciet uitgesproken dat zulk een gebied omwille van het beeldbepalende dorpsgezicht 
beschermd moet worden. (zie bijlage beeldbepalend dorpsgezicht) Er is daarbij uitgesproken en 
vastgesteld dat het gebied bepalend is voor de idenCteit van het dorp en de inwoners en van grote 
waarde voor het (historisch) karakter van het dorp. Het straatbeeld dat zichtbaar is vanuit de 
openbare weg dient beschermd te worden. Voor het pand van het Veersepad 13 geldt dat zowel 
vanaf de zijde van het Veersepad, als aan de zijde van de Maasboulevard. Slopen van het pand zou 
een teloorgang geven van cultureel erfgoed dat nooit meer te herstellen is. 

Op dit perceel zijn uitsluitend bestaande woningen dan wel vervangende nieuwbouw toegestaan. Er 
mogen geen wooneenheden worden toegevoegd. De door het SOT gewenste ontwikkeling past niet 
in het geldende bestemmingsplan. In het posiCef beoordeelde principeverzoek is door het college 
heel duidelijk beschreven dat toevoegingen van wooneenheden uit den boze zijn. “Doelstelling is om 
een gezamenlijk complex, met gezamenlijke ruimtes, te realiseren waarin 13 niet-zelfstandige 
wooneenheden worden gecreëerd. Het wooncomplex wordt planologisch gezien als één woning“. 
Inmiddels verzoekt het SOT hun woonwensen aan te passen in 13 zelfstandige appartementen. Het 
bevreemdt mij zeer dat B&W niet (durL) te besluiten dat zulk een wens niet mogelijk is, gezien de 
voorgaande overwegingen van B&W en de afwijzingen van andere belangstellenden voor die locaCe 
in het voortraject. Wil B&W het rode verkeerslicht toch groen maken (zie arCkel “Hallo”), en daarvoor 
de gemeenteraad gebruiken? 

Er staat beschreven dat vanwege het beeldbepalende dorpsgezicht de situering of door wijziging van 
ode bouwmassa en/of de oriëntaCe het historische straatbeeld niet mag worden verstoord. De 
bestaande bouwmassa is daarbij leidend bij veranderingen. Het is onmogelijk om het gevraagde 
appartementencomplex in te passen in de huidige bouwmassa, en wordt met een veelvoud 
overschreden. Al met al kan gesteld worden dat ontwikkeling van het bouwplan van het 
appartementencomplex zoals voorgesteld door het SOT niet voldoet aan de Kaderstelling Ruimte en 
Economie, uitvoeringsafspraak 6.1: Het appartementencomplex is niet de juiste woning. Zulk een 
bouwmassa doet awreuk aan het beschermd dorpsgezicht en geeL onacceptabel veel overlast voor 
de omwonenden. 

Over de werkwijze van de iniCaCefnemers en hun sympathisanten is wel het een 
en ander op te merken.  

• In de aanloopfase van hun planontwikkelingen is alle vormen van sClzwijgen gebezigd. Ook 
de gemeente heeL daaraan meegewerkt, ondanks dat zij stelt in haar posiCeve beslissing op 
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het principeverzoek op 5 juli 2019: “Het is belangrijk om in een vroeg stadium uw ideeën te 
delen met uw omgeving en reacBes van uw omgeving op te halen” De gemeente heeL niet 
gecontroleerd of het SOT dit advies heeL uitgevoerd. Pas na het ondertekenen van het 
koopcontract in november 2019 en toen alle plannen zeker leken, heeL het SOT per schrijven 
medegedeeld wat zij van plan waren. Dit schrijven was gekoppeld aan een persbericht in 
nauwe samenwerking met de gemeente, die bij de presentaCe ook aanwezig was. Geen 
enkele wederkerigheid in die bewuste brief, noch bij de presentaCe aan de pers. Begin maart 
is er een avond gepland met uitleg over hun ideeën, met een presentaCe over niet-
zelfstandige wooneenheden, terwijl per die datum het SOT al een verzoek aan het 
voorbereiden was om de gemeente te verzoeken om wel-zelfstandige appartementen. (Zie 
bijlage brandbrief en BRO.) 

• De iniCaCefnemers dan wel hun sympathisanten hebben de poll van “Hallo” bewerkt door 
ruim 200 stemmen te werven uit een obscuur casCngbureau in Amerika.  

• In de pers spreekt het SOT van vóór- en tegenstanders, zoals bij voorbeeld de werkgroep 
“Red Maasdorp Kessel”. Red Maasdorp Kessel is geen tegenstander. Zij wil graag de 
eenmalige monumentale en rusCeke uitstraling van het Veersepad behouden nu het nog kan. 
Er zijn nog steeds gegadigden die het pand willen overnemen van de SCchCng SOT én het 
oorspronkelijke pand met haar historische waarde behouden. Het is dan ook uit den boze dat 
het SOT zich in de media uit in de vorm van winnaars en verliezen.  

• Ondergetekende heeL een anonieme dreigbrief ontvangen van een sympathisant, en wordt 
op het Maasveer door een van de iniCaCefnemers uitgemaakt op niet mis te verstane wijze: 
“daar heb je die pestkop”. 

• In de pers en op TV stelt het SOT dat ze doorgaan met de strijd. Hoe dan ook moet het 
appartementencomplex er volgens hen komen. Het geeL aan dat de strijd zich verhardt. 

• In maart 2020 wordt het het SOT duidelijk dat het nagenoeg onmogelijk is om het primaire 
standpunt van niet-zelfstandige woningen vast te houden. Het SOT verzoekt zeer indringend, 
en zelfs met dreigende intonaCe, aan de gemeente om mee te gaan en het principeverzoek 
aan te passen voor 13 zelfstandige appartementen. Het SOT zet de gemeente (B&W) onder 
druk zie brandbrief. B&W komt in een onmogelijke posiCe en vraagt nu advies en visie vanuit 
de Raad. 

Over het financiële aspect nog een opmerking: Het SOT roemt hun visie om hun 
economische beleid, waarin winstoogmerk en waardevermeerdering geminimaliseerd zou moeten 
worden. Er is evenwel ruimte gelaten om later het pand met winst te verkopen, waarvan een deel 
naar de voormalig eigenaar gaat en een deel naar algemene kas. Hoe frappant is het dat één van de 
iniCaCefnemers op zijn persoonlijke Ctel twee BV’s heeL opgericht, respecCevelijk een onroerend 
goed BV én een verhuur BV. Al met al een op dit moment ondoorzichCge situaCe. 

Eerder is al opgemerkt dat de iniCaCefnemers een erg dure grond hebben aankocht, en het plan 
zeker niet voor de gemiddelde burger bereikbaar is. Op een goedkopere locaCe zou dat wél kunnen 
en met uitbreidingsmogelijkheden. 
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Er zijn meerdere alternaCeven:  
1. Er zijn meerdere potenCële kopers met plannen waarbij het oorspronkelijke pand behouden 

en gerestaureerd kan worden. Zij hebben aangeboden om de betaalde koopprijs te 
vergoeden aan de iniCaCefnemers. 

2. Er zijn potenCële kopers geweest met plannen tot nieuwbouw welke een veel mindere 
impact heeL in vergelijking met de gevraagde bouwmassa door het SOT. Verwacht mag 
worden dat bij een kleinere bouwmassa het straatbeeld en de historische en nostalgische 
waarde en uitstraling van het Veersepad beter passend is te maken aan de huidige situaCe. 

3. Er zijn genoeg alternaCeve bouwlocaCes waar het gedachtengoed van het SOT beter tot zijn 
recht komt:  

• Op een andere locaCe is de grondaankoop veel minder duur. Daarmee is het samen-leef-plan 
goedkoper uit te voeren, en beter bereikbaar voor de minder draagkrachCge toekomsCge 
bewoner. Bij ontwikkelingsplannen voor woongemeenschappen in de vorm van woon-
coöperaCes maken de grondkosten gemiddeld 15% van de totale kosten uit, terwijl bij het 
plan van het SOT alleen de grondkosten al € 1.000.000 bedragen. De totale doelkosten zijn 
door SOT geraamd op € 5.500,000, hetgeen neerkomt op € 423.000 per appartement. Dat is 
beslist niet weggelegd voor de gemiddelde Kesselnaar. Ter vergelijking, de gemiddelde WOZ-
waarde in Kessel bedraagt € 246.000 

• De andere locaCes kunnen zo worden uitgezocht dat er mogelijkheden zijn tot uitbreiding, 
van meerdere sociale klassen, koop- en huurwoningen en meerdere leeLijdscategorieën. Te 
denken valt aan locaCe de oude Boerenbond aan de Rijksweg, de dijkhuisjes aan de 
Merwijckstraat, ontwikkelingsgebied rond het voetbalveld, plannen van woningvereniging 
aan de Corneliusstraat, ontwikkeling levensloopbestendige woningen aan plan Molengaerde. 
En zo zijn of ontstaan er wellicht meer mogelijkheden. 

• Tevens wordt de voor het SOT de meest zwaarwegende doelstelling van de iniCaCefnemers, 
namelijk het wonen aan de Maas, losgelaten, en daarmee losgekoppeld aan de idealisCsche 
doelstelling om samen te leven. Deze goedbedoelende samen-leef-visie wordt dan meer op 
hun merites beoordeeld. Helaas geeL het SOT dan te kennen niet mee te werken aan zulk 
een doelstelling. 
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En dan wordt de beslissing neergelegd bij de gemeenteraad, eerst 
opiniërend in de commissievergadering van 1 september, en nadien in de raadsvergadering dd 22 
september. 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan. Elk raadslid heeL de Eed of BeloLe afgelegd en 
daarmee toegezegd: dat	ik	de	wetten	zal	nakomen	en	dat	ik	mijn	plichten	als	raadslid	naar	eer	en	
geweten	zal	vervullen.	De	complexiteit	maakt	dat	het	goed	is	om	na	te	denken	wat	nu	de	
waarheid	is.	Geert	Schmitz	beschrijft	in	zijn	afscheidsboek	“Krijg	de	Geest”	over	zelfsturing	dat	
de	waarheid	in	3	facetten	kan	worden	belicht.	

1. De objecCeve werkelijkheid, over dingen die gebeurd zijn 

2. De normaCeve werkelijkheid, waar normen gelden die als juist worden erkend binnen een 
groep en waar je voldoet aan gedragsverwachCngen 

3. De waarachCgheid van intenCes, het domein van intenCes, wensen, behoeLen, en gevoelens 
waar alleen het individu toegang toe heeL en waaruit een expressieve waarachCge houding 
voortkomt. 

Alle 3 faceKen dienen als juist en correct te worden beoordeeld, voordat iets echt waarheid is. 
Slechts wanneer aan alle 3 de faceKen wordt voldaan, kun je met een gerust hart zeggen dat datgene 
waar het over gaat waarheid is. 

En daar gaat het om. Het college van B&W heeL alleen een selecCeve waarheid neergezet, waarin 
alleen het doel van de gemeente, zelfsturing, burgeriniCaCef en zorg, wordt belicht. (facet 1)           
Alle andere faceKen van de waarheid komen niet aan de orde.  

• Wat zijn de gevoelde hindernissen in deze procesgang.  

• Hoe kan het dat B&W eerst verkondigt dat geen enkele wooneenheid mag worden 
toegevoegd, en dat B&W de beslissing nu overlaat aan de gemeenteraad. Hoe waarachCg 
komt deze move over? (Is er een gelijkenis met het neerleggen van de 
beslissingsbevoegdheid door Pilatus aan het volk aangaande de kruisiging van Jezus?) Is de 
spagaat waar B&W (en nu ook de gemeenteraad) in terecht is gekomen wel op te lossen? 

• Hoe komt eventuele toewijzing van woonconCngenten over bij degene die eerder een 
verzoek hebben ingediend?  

• Is het plan en uitwerking door B&W (en nu ook de gemeenteraad) wel zuiver?  

• Wil B&W (en nu ook de gemeenteraad) een daad stellen om burgeriniCaCef toe te juichen,
(waarheid 1) zeker als het gepaard gaat met zorg-voor-elkaar, en een en ander is verwoord in 
de kaderstellingen Sociaal domein en vitale gemeenschappen en het document Vitaal 
wonen? BeseL B&W dat het ingediende plan niet voldoet aan die Kaderstellingen, 
(onwaarheid facet 2) en veel leed wordt veroorzaakt bij de omwonenden en direct 
betrokkenen? (waarheid facet 3) 

• Voelt B&W (en nu ook de gemeenteraad) niet dat de waarachCgheid van die intenCes geweld 
worden aangedaan door zo een bouwmassa toe te laten op een veel te klein (en duur) stuk 
grond. De zekerheden en woongenot van de buurtbewoners wordt onacceptabel aangetast. 
Wat doet dat met het college (en nu ook de gemeenteraad)?  
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• Moet het cultureel erfgoed wijken voor “moderne” plannen die grotendeels zijn gestoeld op 
egoïsme (wonen aan de Maas tegen lage kosten, zelf bepalen wie er mag komen wonen) en 
maar deels op altruïsCsche basis (zorgen voor elkaar, burgerplicht in een sociëteitvorm). De 
genoemde winstpunten voor het SOT en de gemeente zijn niet hard te maken, en alleen 
ingezet om het beoogde doel te bereiken. 

Is het iniCaCef van de sCchCng SOT wel zuiver. Waarom per sé 13 wooneenheden geperst op een veel 
te klein stuk grond, alleen zorgen voor elkaar als het aan de Maas is, zelf bepalen wie er mag komen 
wonen, de groepsgrooKe laten acangen van de financiële mogelijkheden. Het geheel mondt uit in 
een veel te grote bouwmassa, dat niet recht te breien is in welke uitvoering dan ook. De gemeente 
probeert met alle medewerking de regelgeving zo om te buigen dat het toch past. Aan de 
gemeenteraad wordt nu gevraagd mee te gaan in deze persgang. En dit ten koste van het woongenot 
van alle direct omwonenden.  

Het is aan u als raadslid om hierin stelling te nemen en uw beslissing mede te delen. U bent 
persoonlijk gekozen door de burger in het vertrouwen dat u de belangen van die burger goed 
beharCgt. Minder omdat u deel uitmaakt van het geheel van een fracCe. Met andere woorden, van u 
wordt verwacht dat u uw persoonlijke afweging maakt omtrent de echte waarheid, waar u een goed 
gevoel bij heeL en behoudt. En waarin u de wensen en gevoelens van de medeburgers waarachCg 
respecteert. Indien u, gezien bovenstaande punten omtrent de volledige waarheid, enigszins twijfelt 
aan de keuze die uw fracCe of uw fracCeleider maakt, verzoek ik u uw eigen keuze te maken. Alleen 
dán vertegenwoordigt u op een correcte wijze uw posiCe als bepalend raadslid. 

Nawoord Het idealisCsche aspect van het gedachtengoed oogt respectabel en kan posiCef 
uitwerken. Bovengenoemd plan van het SOT oogt niet zuiver, en gaat ten koste van huidige bewoners 
en de uitstraling van het Veersepad. Zulke plannen horen daar niet thuis en kunnen ook op andere 
locaCes worden uitgewerkt. Hierin ligt juist de taak voor de gemeente. En kan er afstemming gezocht 
worden binnen de gemeenschap. Het Dorpsoverleg Kessel kan hierin een belangrijke rol krijgen 
toegewezen. 

Ik wens u veel wijsheid met uw beslissing in de stemming over agendapunt rondom Veersepad 13. 

Mocht u nog vragen hebben, of open staan voor verder overleg, dan ben ik daar te allen Cjde toe 
bereid. 

Ik dank u voor uw aandacht, met vriendelijke groet, 

Peter-Paul Allard 

Veersepad 15 A 

5995 AD  Kessel 

T: 077-4622702   bgg  06-20741945 

E: ppmallard@hotmail,com 
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PS de bijlagen worden u komende week separaat toegezonden.


	“1.2 Nieuwbouw van woningen / toevoeging van woningbouwtitels in principe plaatsvindt op herstructureringslocaties” De beoogde locatie is geen herstructureringslocatie. En het woord “principe” maakt alle andere interpretaties onmogelijk. Principe betekent :

