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Onderwerp

Reactie op emailbericht omtrent de (bestemmingsplan)procedure voor het winkelcentrum
aan de St. Jobstraat in Leuken.

Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde brief als reactie op het e-mailbericht omtrent de
(bestemmingsplan)procedure over het winkelcentrum aan de St. Jobstraat.

Inleiding

In juli van dit jaar is het bestemmingsplan vastgesteld voor het realiseren van het
winkelcentrum aan de St. Jobstraat. De heer Simons is van mening dat de buurt
onvoldoende betrokken is bij de plannen. Dit heeft hij uitgezet in bijgevoegd e-mailbericht
van 15 september. In de door ons opgestelde brief is ingegaan op de
(bestemmingsplan)procedure die gevolgd is tot het komen van het bestemmingsplan.
Deze brief is ook als bijlage aan dit advies toegevoegd.

Beoogd effect/doel

Niet van toepassing

Argumenten

Zie bijgevoegde correspondentie.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeu illehouder

Ruimtelijk Beleid

Beurskens, Anouk (575 236)
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Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Commun icatie/ participatie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:
Monique Bessems
Marian Arts

Extern:
Niet van toepassing

Bijlagen

E-mailbericht van de heer Simons, Van Heemskerckstraat 5 te 6004 BZ Weert,
d.d. 15 september 2016
Brief met gemeentelijke reactie op het emailbericht van de heer Simons.
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GEMEENTE vvEERT

De heer R. Simons
Van Heemskerckstraat 5
6004 BZ WEERT

weerr, -6 Oft, ZO|O

Onderwerp
Ons kenmerk

mail communicatie bestemmingsplan 'St. lobstraat en Friezenstraat'
7/t6/027926

Geachte heer Simons,

Op 15 september stuurde u ons een email. U stelt daarin dat de gemeente
omwonenden onvoldoende betrokken heeft bij de procedure met betrekking tot het
nieuwe winkelcentrum aan de St. Jobstraat.
In deze brief leggen wij u graag de gevolgde procedure uit.

In april van dit jaar is het bestemmingsplan niet vastgesteld zoals u aangeeft, maar is
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, te weten van 28 april tot en met B juni.
Zoals gebruikelijk heeft de bekendmaking hiervan plaatsgevonden in lWeert, in dit
geval op 27 april.In deze periode was er de mogelijkheid om middels het indienen van
een zienswijze te reageren op het bestemmingsplan. Op 10 mei, heeft ter ondersteuning
van deze zienswijzeperiode, een informatieavond plaats gevonden om geïnteresseerden
en belanghebbenden extra te informeren over de plannen. De ontsluiting van het
winkelcentrum is op deze avond ook expliciet aan bod gekomen.

Het bestemmingsplan is vervolgens op 20 juli 2016 door de gemeenteraad van Weert
vastgesteld. In het raadsbesluit is ingegaan op de zienswijzen die zijn ingediend. In de
periode van 3 augustus 2016 tot en met 15 september 2016 heeft het vastgestelde
bestemmingsplan ter inzage gelegen. Dit was dus niet de eerste/enige terinzagelegging
van het bestemmingsplan.

We zijn van mening dat middels de wettelijk verplichte ter inzage legging van het
ontwerpbestemmingsplan en de informatiebijeenkomst in mei als extra service er
voldoende mogelijkheid was om zienswijzen, wensen en vragen kenbaar te maken. Bij
de vaststelling van het bestemmingsplan in juli hadden deze in de overweging mee
genomen kunnen worden. Er is ons inziens dan ook geen sprake geweest van het
negeren van omwonenden. We vinden het spijtig dat u hier anders over denkt.

Op 5 juli heeft een overleg plaatsgevonden met omwonenden over de wensen ten
aanzien van de St. Jobstraat. Dit overleg gaat op korte termijn een vervolg krijgen,
waarvoor u ook wordt uitgenodigd en u mee kunt denken over de nieuwe inrichting van
de St. Jobstraat. Monique Bessems van de afdeling projectontwikkeling gaat dit
vervolgoverleg initiëren.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Anouk
Beurskens. Ze is telefonisch bereikbaar op (0495) 575 236 en per email via
a. beurskens@weert. nl.

Met vriendelijke groet,
burgem r en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

Fout! Ongeldige bestandsnaam.
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Rolf Simons

Gemeente

15 september 2016 22:26:46
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Geacht cottege van B&,W,

Op 5 juti ben ik op uitnodiging naar een informatieavond over het nieuw te vestigen winkelcentrum aan de
St. Jobstraat geweest.
lk was daar met een paar buurtbewoners uit de omgeving Heemskerckstraat/Barentsstraat.
Wij kregen daar voor het eerst inzicht in de ptannen en bteek dat de bestemmingsptanwijziging a[ ter
inzage had gelegen en door de gemeente a[ vastgesteld medio aprit 2016.

Graag verneem ik van de gemeente hoe zij aankijkt tegen de gevotgde communicatie in dit ingrijpende
bestemmingsplan?
Daar waar velen van ons dachten dat we door de gemeente werden geihformeerd over hun plannen bteken
we a[ voor een voldongen feit te staan.

Btijkbaar tegt de gemeente zutke ingrijpende bestemmingsplannen zonder voorafgaande samenspraak met
de direct betrokken bewoners ter inzage en ook daarover worden wij door u niet actief geïnformeerd.
Daar waar anno 2016 samenspraak en participatie bij gemeentelijke overheden hoog in het vaandel staat
verzuimt de gemeente actief de boer op te gaan met zo'n ingrijpend plan ats het verplaatsen van een
winketcentrum met bijna 300 parkeerplaatsen, twee supermarkten, een gezondheidscentrum,
fietsenwinkel en andere kleine retail, zonder enige vorm van betrokkenheid te zoeken met de direct
aanwonenden.

Vandaag eindigt de beroepsprocedure voor Gecoördineerd gewijzigd vastgestetd bestemmingsptan 'St.
Jobstraat en
Friezenstraat', Weert en besluit verteende omgevingsvergunning Aldi, Weert
Gemeenteblad 107295.

Ook hier constateer ik onvotdoende zorgvuldigheid van mijn gemeente.
Publicatie vindt plaats op 3 augustus; midden in de zomervakantie en met een meer dan grote kans dat
mensen de kennisgeving in de weekkrant of uw website missen.

Het kan toch niet zozijn dat gemeente wittens en wetens zorgvutdige betrokkenheid van bewoners negeert
door niet actief en breed draagvtak te zoeken voor dit ingrijpende plan met grote verkeerskundige
gevotgen en grote invloed op de leefbaarheid van direct aanwonenden.

Terug naar de informatieavond van 5 juti. De ambtenaren lieten weten dat door'moeizame'
onderhandetingen met de ontwikketaar er onvotdoende tijd en ruimte was voor inspraak en samenspraak
met de omgeving.

Ats aanwezige bewoners vinden wij het een gemiste kans dat wij niet hebben mogen meedenken over de
ontstuiting van het nieuwe winkelcentrum, waaryan beide ontstuitingen op de Sint Jobstraat komen.
Waarom niet de ingang aan de Ringbaan en de uitgang aan de Sint Jobstraat of andersom? En zo hebben wij
nog veel meer vragen/wensen over het ptan waar door u onvoldoende actief de buurt in is meegenomen.

lk vind het een zorgetijke ontwikketing, die atles behalve bijdraagt aan een transparante overheid, die ook
streeft naar draagvlak, participatie en samenspraak. Dat is bij deze ontwikketing hetaas niet of
onvoldoende gebeurd.

lk heb mijn zorg ook kenbaar gemaakt bij Weert Lokaal en gevraagd om te onderzoeken of bij dit soort
ingrijpende bestemmingsptannen bestaande gemeentetijk procedures rondom samenspraak en participatie
bestaan en in dit geval wet/niet zijn nageteefd.

lk hoor graag van u.

Met hartetijke groet,
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