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Aan het College van Burgemeester en Wethouders en leden van de Raad van de gemeente 
Wijchen 
Kasteellaan  27, 
6602 DB Wijchen 
Per  mail aan : Griffie@Wijchen.nl 
 
                                                                                                7 oktober 2022 
 
Onderwerp: zienswijze tegen voornemen wijziging van bestemmingsplan Eindsestraat 22A Balgoij 
 
Geacht College en leden van de Raad van Wijchen 
 
Indachtig onze doelstellingen ter bescherming van cultuurmonumenten en landschap in 
Nederland vragen wij als Heemschut Gelderland uw aandacht voor het volgende.  
 
Tegen de voorgenomen wijzing van het bestemmingsplan zoals boven vermeld maken wij 
bezwaar om de navolgende redenen. 
Het gebied Eindsestraat en omgeving heeft een hoge cultuurhistorische waardering een hoge en 
bijzondere status verkregen in het kader van het MIP. 
Dit mede door een gave 19de -eeuwse bebouwing en landschappelijke historische structuur, en is 
hiermede hoog gewaardeerd op de cultuurhistorische waardenkaart. 
Dit mede door de kleinschaligheid van bebouwing en karakteristieke landschapselementen, o.a. 
door het naastgelegen Eindsestraat 24 en 24 a is van belang als zeldzaam voorbeeld van dit type 
van bebouwing is haar landschappelijke omgeving. 
 
De  bebouwing in het landschap illustreert een stuk sociale geschiedenis van dit gebied. 
De panden in de omgeving van het plan met de biotoop in zijn omgeving is een bijzonder  
voorbeeld van monumentaal gebouwd en het landschap. 
Deze cultuurhistorische kwaliteiten moeten worden meegewogen bij de ruimtelijke plannen zie 
artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening, zo vermeld in het Mo-Mo. 
 
Het  bestemmingsplan dient er dan voor om de ruimtelijke kwaliteit van cultuurhistorische 
elementen te beschermen. 
De  monumenteneigenaren zijn meestal trots op hun omgeving en de daarbij behorende 
landschappelijke elementen. 
 
Bij het Besluit Kwaliteit leefomgeving art.5.72 geeft aan dat de borging van een monument en 
omgeving houdt niet op bij de kadastrale grenzen. 
Het plan van de nieuw te bouwen woning zorgt voor een onaanvaardbare verdichting van het 
waardevolle landschap en de daarin aanwezige bebouwing. 
 
De regelgeving voor de bescherming van monumenten en landschap en omgeving wordt met dit 
plan genegeerd. 
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Het voorliggende plan vormt een onaanvaardbare aantasting van dit stuk landschap in het  
karakteristieke dorp Balgoij. 
 
Erfgoedvereniging Heemschut maakt met deze zienswijze dan ook bezwaar tegen de 
voorgenomen wijzing van dit bestemmingsplan voor de bouw van een extra woning in dit gebied. 
 
Nadere informatie bij J.H.Reijnen mail  Reijnenjh@Gmail.com  
 
 
Namens de commissie Heemschut Gelderland 
 
 

Met vriendelijke groeten,  
 

Maud Arkesteijn van Willigen 
    

  
 
 

Voorzitter Heemschut Gelderland 
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