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Betreffende: Eerschotsestraat 35 en 35A. Verzoek informatie, mede op basis WOB.

Geachte heer, mevrouw,

Ondergetekenden wonen nabij de woningen aan de Eerschotsestraat 35 en 35A. Deze percelen 
zijn volgens onze informatie aangekocht door Wovesto. Bekend is dat de gemeente, althans 
het college, althans ambtenaren/ambtelijke dienst, contact hebben met Wovesto dan wel door 
Wovesto ingeschakelde derden over de herontwikkeling van deze percelen.

Geruchten gaan dat Wovesto plannen heeft om op deze percelen een veelvoud aan woningen 
dan wel appartementen of studio’s o.i.d. wil bouwen dan de twee eengezinswoningen die zich 
nu op deze percelen bevinden. Gezien de belangen van een leefbare buurt willen we daar nu 
reeds over geïnformeerd worden. De buurt vergrijst. De voorkeur gaat uit naar nieuwe 
gezinnen.

Wij vragen u, mede op basis van de WOB, de volgende informatie:

1. Vallen deze panden onder een beschermd dorpsgezicht?
2. Hoe staat het met het voornemen van de voormalige gemeente Sint-Oedenrode om rond de 

Knoptoren een beschermd dorpsgezicht in te stellen.
3. Afschrift van de plannen, tekeningen en teksten, dan wel vooraankondigingen daarvoor die 

door of namens Wovesto dan wel een andere eigenaar van genoemde percelen, aan de 
gemeente zijn voorgelegd,
alsmede afschrift van de correspondentie met en van Wovesto en door Wovesto, dan wel 
een andere eigenaar van de genoemde pereelen, ingesehakelde derden, verslagen van 
besprekingen hierover in het college, leden van het college, de gemeenteraad, commissies 
en ambtelijk.

Voor zover u van mening bent dat er op grond van de WOB beletselen zijn om de gevraagde 
stukken in afschrift te overleggen, vragen wij een overzicht te verstrekken van de stukken die 
er zijn met een aanduiding van de aard van het stuk, de datum en de herkomst. Bijvoorbeeld: 
brief dd-mm-jj van naam of verslag bespreking dd-mm-jj tussen naami en naam2. Verder



voor elk schriftelijk stuk dat u niet gaat verstrekken een aanduiding van de beletselen om deze 

te verstrekken.

Ons belang bij dit verzoek is gelegen in het feit dat onze woningen direct grenzen aan de 
genoemde percelen en herontwikkeling van deze percelen van invloed is op ons woongenot en 
de waarde van onze woningen. Verder op de nu al hoge parkeerdruk, de wens het belang 
inzicht te krijgen in de ontwikkelingen die in de toekomst gaan plaatsvinden, alsinede 
bezorgdheid over aantasting van de historische en karakteristieke omgeving van de 
Knoptoren. Een optimale financiële exploitatie van bovengenoemde percelen heeft een ander 
effect dan een herontwikkeling die een optimaal woongenot voor ondergetekenden biedt en 
een optimale bescherming van de historische en karakteristieke omgeving.

We willen nu reeds volledig geïnformeerd worden omdat op het moment van eventuele 
officiële inspraak de zaken reeds in kannen en kruiken zijn en er met veel sturing meer aan te

geven is vanuit onze belangen.

In afwachting van tijdige verstrekking van de verzochte informatie en gevraagde afschriften 

van stukken.
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