
Het is nog niet te laat!! Laat je stem horen!! 

Zoals jullie weten is het SOT voornemens om een appartementencomplex op te richten aan het 
Veersepad 13 te Kessel. Er zijn veel argumenten om tégen die ontwikkeling te ageren. Jullie kunnen 
jullie visie hierop kenbaar maken. Wij roepen eenieder op om uw stem te laten horen. Daartoe staan 
hieronder meerdere argumenten waarom het plan níet door moet gaan. 

Ten aanzien van het gemeentebeleid: 

1. Bij het ter beschikking komen van het pand en het bijbehorend perceel aan het Veersepad 13 
zijn meerdere gegadigden geweest die bij de gemeente hebben geïnformeerd over de 
mogelijkheden om het pand te restaureren en te behouden in de historische staat. Ook de 
mogelijkheid van een zorgeenheid is aangevraagd. Alle belangstellenden hebben te horen 
gekregen dat er geen mogelijkheden zijn, en ook niet komen, om meer dan één 
woonconNngent aldaar te ontwikkelen. 

2. Nadat blijkt dat het ontwikkelen van een complex met 13 onzelfstandige wooneenheden om 
financiële redenen niet kan slagen verzoekt het SOT aan de gemeente om een 
appartementencomplex van 13 zelfstandige wooneenheden toe te staan, en daartoe 12 
woonconNngenten toe te voegen aan het perceel van Veersepad 13.  

3. Hoe aTeurenswaardig is de wending van de gemeente als het SOT dan wél de mogelijkheid 
wordt geboden om een appartementencomplex van 13 woonunits te mogen bouwen. Eerst 
werd gezegd dat het project alleen mocht als onzelfstandige wooneenheden ( meer een 
studentenflat ) en later mochten zij wél zelfstandige wooneenheden ontwikkelen. Met de 
kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad is daar toestemming voor gegeven, onder 
de voorwaarde dat de component “zorg” in een sociaal contract onlosmakelijk wordt 
verbonden aan de woonfuncNe. En dat terwijl in een eerder stadium andere gegadigden juist 
die zorgfuncNe aanboden, en werden afgewezen. 

4. Dat de zorgcomponent onlosmakelijk verbonden moet zijn aan de woonfuncNe is een 
juridische onmogelijkheid. Met andere woorden: het is een verkeerde/verdraaide 
voorstelling van zaken om dat wat onmogelijk was nu ineens toe te staan.  De zorg die het 
SOT zegt te leveren, is niets meer dan gewone burenhulp. Hoewel het een nobel streven is 
om deze zorg vast te leggen in een contract, is het bizar dat juist deze toezegging, elkander 
hulp te bieden, dan alle wegen opent om een appartementencomplex op te richten. Op 
juridische gronden is er geen basis en geen enkele mogelijkheid om het wonen en de 
zorgcomponent aan elkaar te verbinden.  

5. De gemeente wijzigt hiermee de spelregels Njdens de procedure, is er sprake van zwalkend 
beleid, waarbij de ene parNj wordt bevoordeeld, terwijl andere ( eerdere ) belangstellenden 
zijn afgewezen. Er is geen sprake van gelijke behandeling van de burger. 

6. Er wordt gegoocheld met de termen ”WoZoCo”, ”zorg”, “zorg-wonen”, “zorg-woon-iniNaNef”, 
“samen leven en zorgen”, terwijl er simpelweg verzocht wordt om een 
appartementencomplex in een woongemeenschap. De bestemming is en blija wonen. De 
woordspelingen zijn erg verwarrend, hebben onmogelijke deuren doen openen, en beloven 
niets anders dan normaal geachte burenhulp. Voor burenhulp hoef je niet bij elkaar in een 
appartementencomplex te wonen. 

7. De gemeente gebruikt de toewijzing van woonconNngenten aan het iniNaNef van het SOT 
mede om de doorstroming van woningzoekenden te bevorderen. De vrijkomende woningen 
zijn echter niet in de beoogde prijsklasse waar juist schaarste en woningbehoeae is. Met 
andere woorden: het doel om woningen beschikbaar te krijgen, komt niet ten goede van de 
minder draagkrachNgen, en woningzoekende jongeren. Er is sprake van oneigenlijk gebruik 
van dit argument om het plan van het SOT goed te keuren. Hiermee vervalt het argument van 
de gemeenteraadsleden PvdA/Groen-Links. 



8. Indien u met ons van mening bent  

*  dat een appartementencomplex op het Veersepad 13 een verkeerde plek is voor een 
dergelijk iniNaNef,   en/of                                                    

* dat  er oneigenlijke argumenten zijn gebruikt om de ontwikkeling van het 
appartementencomplex te kunnen verwezenlijken, en/of  

* dat de gemeente de iniNaNefnemers en deelnemers van het SOT op een onjuiste wijze 
heea bevoordeeld ten opzichte van andere medeburgers, 

dan verzoeken wij u om uw stem hierover te laten horen, en een zienswijze in te dienen 

Algemeen: 

1. Het Veersepad maakt deel uit van een historische en romanNsche uitstraling, met een extra 
aantrekkingskracht op het toerisme. Er is sprake van een officieel beschermd dorpsgezicht, 
dat conform de uitgangspunten en kaderstellende nota van de gemeente zelf, behouden 
dient te blijven.  

2. Het pand op het Veersepad 13 staat al jaren op de inventarisaNelijst van monumentale 
panden in de gemeente Peel en Maas. Door laksheid van de gemeente is deze toewijzing (nog 
steeds niet) bekrachNgd. Momenteel is de gemeente bezig om deze inventarisaNe te 
effectueren. Ook de Heemkundekring Kessels Eigen is op de hoogte van de historische 
waarde en karakterisNeke bouw van het pand. 

3. Bovenstaande punten zijn sterke argumenten waarop het huidige pand op het Veersepad 13 
behouden dient te blijven. Er zijn geïnteresseerden die dat willen verwezenlijken, en het pand 
willen overnemen van het SOT. Met andere woorden: er zijn mogelijkheden om het pand te 
behouden in de huidige karakterisNeke bouw en aanzicht.  Het SOT wil het pand graag 
verkopen indien hun plannen geen doorgang vinden. 

4. Voor het behoud van het beschermde dorpsgezicht, de romanNsche en historische 
bebouwing en uitstraling van het Veersepad, is het essenNeel dat het betreffende pand níet 
gesloopt wordt. En dat kan voorkómen worden als mensen met gevoel voor het historisch 
behoud hun stem laten horen. 

5. Indien het appartementencomplex verwezenlijkt zou worden, betekent dat een verdubbeling 
van het aantal aanwonenden aan het Veersepad aan de Maaszijde. Er is al jaren een 
overbelasNng van de verkeersdrukte op het Veersepad. De gemeente slaagt er niet in om 
middels een verkeercirculaNeplan hier een gepaste oplossing voor te vinden. Het aantal 
verkeersbewegingen en verkeeroverlast zal onverantwoord toenemen indien het 
appartementencomplex gebouwd gaat worden, en later bewoond zou worden. De toeloop 
van kennissen, familie en andere verkeersbewegingen heea hierop een enorme impact. Dit 
zal leiden tot verkeersgevaarlijke situaNes, met een fors verhoogde kans op ernsNge en zelfs 
dodelijke ongelukken. Wie wil dit op zijn geweten hebben? Mocht u onze zorg hieromtrent 
delen, u kunt het risiko op ongelukken verkleinen door uw stem laten horen. 

6. Indien u onze mening deelt: 

• Dat het beschermde dorpsgezicht behouden moet blijven, en/of 

• Dat het historische pand behouden moet blijven en niet gesloopt mag worden, en/of 

• Dat het risiko op ernsNge verkeersongelukken onaanvaardbaar toeneemt 

dan verzoeken wij u om uw stem hierover te laten horen, en een zienswijze in te dienen 



Omwonenden:  

1. Bij een burgeriniNaNef wordt vanuit de gemeente aangewezen om betrokkenen en de 
omgeving hierover te informeren en te toetsen op draagvlak. Wat betrea de ontwikkelingen 
van de plannen van het SOT om een appartementencomplex voor 13 wooneenheden op te 
richten, heea de gemeente samen met het SOT in alle geheimhouding de plannen 
uitgewerkt. Toen het raamwerk gereed  was gekomen, zijn de buurtbewoners met een 
voldongen plan geconfronteerd. Niks inspraak, niks dialoog, niks draagvlak, maar een zware 
bom onder het vertrouwde van het geldende bestemmingsplan. 

2. Pro forma zijn er daarna inspraakmomenten geweest met de buurtbewoners. Onze 
argumenten tot wijziging zijn aangehoord, maar er is niets mee gedaan. Leden van het SOT 
zeggen onze bedenkingen en bezwaren te begrijpen: zij zouden dezelfde bezwaren en 
bedenkingen hebben. Onze wensen en opmerkingen worden genoteerd in hun 
ontwerpschets. Maar niets hiervan wordt gehonoreerd. Hun begrip houdt hier op: ze 
respekteren onze standpunten niet. Behoudens het mogelijke behoud van de wime muur aan 
de straatzijde, wordt er geen enkele aanpassing gedaan waaruit ook maar enige concessie 
wordt gedaan naar onze inzichten. 

3. Indien het appartementencomplex wordt verwezenlijkt heea dit een enorme impact op het 
woongenot van de omwonenden. De gemoedelijke, romanNsche en rusNge sfeer wordt 
verdrongen door bezigheid en onrust alom. De historische waarde zou onomkeerbaar 
vernieNgd worden. Een teloorgang wat een verlies betekent van toerisNsche amracNe, 
vernieling van de uitstraling het beschermde dorpsgezicht voor het gehele Veersepad. En dat 
geldt voor alle Kesselnaren.  

4. De privacy en het woongenot van de omwonenden wordt, indien de plannen doorgaan, 
onaanvaardbaar aangetast. Eén van de omwonenden heea vanwege alle stress rondom de 
plannen van het SOT, zodanig ernsNge gezondheidsproblemen gekregen, dat hij heea moeten 
besluiten om te gaan verhuizen. Dit is toch te zot voor woorden: dat het genot van je 
woongebied zo ernsNg wordt verstoord, dat je je verdreven voelt. Eenzelfde gevoel van 
weerzin en verbijstering leea ook bij de andere omwonenden. Zo’n immens gebouw in je 
tuin, wég uitzicht, wég zonlicht, wég rust, weggedrukt door de massa van gebouw en het 
aantal nieuwe bewoners. Lees het verhaal van de ijsbeer die zich verdrongen voelt, wat zulke 
emoNes met je kunnen doen. 

5. Indien u onze mening deelt : 

• dat een burgeriniNaNef een instemmend draagvlak van de omgeving dient te hebben,  

• dat een ingrijpend, onomkeerbaar burgeriniNaNef als het ontwikkelen van een 
appartementencomplex niet ten koste mag gaan van de bestaande rechten en het 
woongenot van de aanwonenenden 

• dat het onaanvaardbaar is dat omwonenden zodanige gezondheidsklachten krijgen dat zij 
moeten verhuizen, 

dan verzoeken wij u om uw stem hierover te laten horen, en een zienswijze in te dienen 

Het plan: 

De klassieke bejaardenoorden zijn door overheidsmaatregelen verdwenen met als onderliggende 
gedachte dat eenieder langer zelfstandig thuis moet kunnen verblijven. In het gehele land zijn daarop 
talloze ontwikkelingen om de toenemende vergrijzing en zorgvraag van ouderwordend Nederland op 
te vangen. 

Zo probeert een groep gelijkgestemden om het bij de gemeente mogelijk te maken om een 
appartementencomplex aan het Veersepad 13 van de grond te trekken. Allereerst wordt door het 



SOT onterecht de term “zorg” gebruikt en gesproken over een woon-zorgcomplex (WoZoCo), later 
over zorgwonen, leven en zorgen voor elkaar, etc. De door het SOT gebruikte term “zorg” houdt niets 
meer in dan burenhulp. Dat is niets meer dan normaal geachte steun, welke je van iedere buur kunt 
verwachten. Daar hoea de gemiddelde burger geen contract voor op te stellen. Juist deze burenhulp 
heea gemaakt dat de gemeente meewerkt aan het plan. Het is prima als je onderling de burenhulp 
wilt regelen in een sociaal contract. In literatuuronderzoek is aangetoond dat de steun die wordt 
geleverd op deze basis, geen besparing oplevert in de kosten van professionele zorg als de burenhulp 
en mantelzorg tekort schiet. 

 Het is echter louter eigenbelang als je met dat sociale contract probeert de wetgeving naar je hand 
te zemen. En dat eigenbelang geldt des te meer als blijkt dat de groep van het SOT alléén een 
woongemeenschap wilt opzemen als dat te verwezenlijken is op het Veersepad 13. En op het 
Veersepad 13 past zulk een appartementencomplex niet. Niet qua behoud van nostalgische 
uitstraling van het Veersepad, niet omdat daarvoor het monumentale pand van Laveaux gesloopt zou 
moeten worden, niet bouwtechnisch vanwege de exorbitante groome van het pand en de invloed op 
lichNnval en windwerking, niet omdat het veel onrust en verkeersgevaarlijke situaNes geea, niet 
omdat de privacy van de omwonenden hierdoor ernsNg zou worden geschaad. 

Op een andere locaNe doet het SOT het niet; met andere woorden: het gaat niet louter om hun 
stelling om samen oud te willen worden. 

Indien u van mening bent  

• dat het SOT op onzuivere gronden probeert om hun plannen voor een 
appartementencomplex door te zemen 

• dat de groome van het appartementencomplex niet past op het perceel van het 
Veersepad 13 

• dat de groome van het appartementencomplex een onaanvaardbare hinder en overlast 
geea voor de omwonenden 

• dat het niet correct is dat het SOT hun zogenaamde sociale contract op een omfloerste 
manier misbruikt om hun eigenbelang te verdedigen 

• dat de gemeente op onjuiste gronden uitgaat van kostenbesparing in de zorg 

dan verzoeken wij u om uw stem hierover te laten horen, en een zienswijze in te dienen


