
AGENDA VAN DE WELSTANDSCOMMISSIE D.D. 10 januari 2013 
 
 
De onderstaande bouwplannen worden in de welstandscommissie behandeld.  
Deze vergadering is openbaar.  
 
 
Reg. nr. Aard bouwwerkzaamheden Bouwadres 
2012/0690/VG/-00-01 intern aanpassen van de 

woning en plaatsen van een 
dakkapel 

Bisschop 
Moorsstraat 15 
Weert 

2012/0587/OG/-00-01 wijzigen van de gevel en 
enkele kleine wijzigenen aan 
bouwdeel blok E (wijziging 
verleende vergunning) 

Boermansstraat / 
Stationsstraat / St. 
Maartenslaan 
Weert 

2012/0564/OG/-00-01 uitbreiden van het café Boshoverweg 33 
Weert 

2012/0677/VG Plaatsen van 2 dakkapellen Emmasingel 48A 
Weert 

2012/0673/OG Oprichten van een woning Gertrudisstraat 3 
Weert 

2012/0675/OG/-00-01 wijzigen van de gevelpui Groenewoudlaan 4 
Weert 

2012/0590/OG/-00-01 bouwen van een woonhuis Heikempweg 10 
Weert 

2012/0668/OG/-01-01 wijzigen van 
huisvestingssystemen, 
dierantallen en 
ventilatiesystemen 

Heltenbosdijk 6B 
Weert 

2012/0688/OG renoveren van de woningen Johanna van 
Meursstraat 3 t/m 
35 en 
Egmondstraat 18 
t/m 24 Weert 

2012/0664/VG/-01-01 bouwen van een 
voetbalaccomodatie 

Kaaskampweg 
ongenummerd 
Weert 

2012/0698/OG/-01-01 uitbreiden van de woning Maaseikerweg 91 
Weert 

2012/0700/OG/-00-01 bouwen van een winkel - 
woongebouw 

Maaspoort 8 Weert 

2012/0696/VG/-01-01 het geheel slopen van de 
bestaande bedrijfswoning, het 
deels slopen van de bestaande 
werkplaats, het geheel 
vervangen van de bestaande 
overkapping, het herinrichten 
van de winkel voor HT&D en 
het herinrichten van de 
parkeerplaats 

Mastenbroekweg 2 
Weert 

2012/0691/OG/-01-01 bouwen van een tuinmuur Nassaulaan 58 
Weert 



2012/0682/OG/-00-01 aanbouwen van een AGF cel Ringbaan West 15 
Weert 

2012/0534 Plaatsen van een rolpoort Roermondseweg 5 
Weert 

2012/0662/VG/-00-01 uitbreiden van het woonhuis Roermondseweg 
163 Weert 

2012/0404/VG/-00-01 bouwen van een woonhuis 
met garage 

Sint 
Donatuskapelstraat 
18 Weert 

2012/0694/OG/-00-01 oprichten van twee 
dakkapellen 

Suffolkweg 24 
Weert 

2012/0679/VG/-01-01 het afbouwen van het casco 
van het souterrain en de 
afbouw van de begane grond 
en 1ste verdieping van 
gebouw O en het legaliseren 
van de gevel van debegane 
grond en 1ste verdieping van 
gebouw O 

Vogelsbleek 5 
Weert 

2012/0701/VG/-00-01 oprichten van 18 woningen Vrouwenhof 
kavelnummer 724 
t/m 741 Weert 

2012/0610/VG/-01-01 bouwen van een loods Wisbroek 
ongenummerd 
Weert 

 
Weert, 7 januari 2013 


