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Geachte dames en heren,

Hierbij maken wij als bewoners van het pand Hegstraat 11 bezwaar tegen het Ontwerp
Bestemmingsplan Hegstraat 36 voor het onderdeel 'aanmerken van het plandeel Hegstraat 36 niet
langer als bijgebouw maar als hoofdgebouw' zulks om de mogelijkheid te openen tot het vestigen
van een horecavoorziening categorie 1 in het pand Hegstraat 36 alsmede het toestaan van het
inrichten en exploiteren van een buitenterras op het adres Hegstraat 36 (op een afstand van
slechts 34,6 meter van onze slaapkamer) tussen 11.00 en 223A/23.00 uur.

Opgemerkt wordt dat, in weerwilvan hetgeen de gemeente Weert laat weten, de plannen niet in te zien zijn of
te vinden zijn op: ruimtelijke plannen.nl

Tevens delen wij u mede in onze bezwaren tegen de voorgenomen wijziging van het geldende bestemmingsplan
door uw Raad gehoord te worden.

Hoogachtend,

V.P

A.J.
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Uitbreiding overlast naar 7 dagen in de week

Door het toestaan van een horeca 1 voorziening in het pand Hegstraat 36 met daarbij een buitenterras wordt de

overlast (nu vooral beperkt tot de donderdagavond en zaterdagavond/nacht) uitgebreid tot een dagelijkse

overlast van terrasbezoekers overdag en 's avonds.

Ervaringen met het buitenterras van Amusant (Hegstraat 1/ Cwartier) leren dat het geroezemoes van

gesprekken 's avonds, maar bv ook het spelen van muziek bij culinaire thema-avonden, voor omwonenden als

zeer hlnderlijk wordt ervaren.

Het terras van Hegstraat 36 ligt op korte afstand, (25 tot 37 meter) van de woningen én slaapkamers van

Hegstraat 11 t/m Hegstraat 23.

Ondanks dat de bestemming van het pand discotheek was, was de praktijk dat er voor de omgeving in ieder

geval van publiek op straat, zeker na de gerechtelijke uitspraak waarin bepaald werd dat de achteringang van

het pand enkel nog door eigen personeel mocht worden gebruikt en niet langer als ingang en uitgang door

bezoekers, geen overlast van bezoekers op straat meer.

Bovendien was de discotheek 2 avonden in de week's avonds geopend. De nu geplande voorziening is 7 dagen

ín de week overdag en s avonds in bedrijf.

Door nu van de achteringang weer een vooringang te maken met daarb¡j ook nog toestemm¡ng voor een groot

terras met 68 zitplaatsen, ontstaat onherroepelijk overlast van bezoekers voor de woonomgeving. Dat zal voor

de eigenaren van de woningen ook financiële gevolgen hebben omdat de waarde van hun eigendom daalt met

een actieve horecaonderneming inclusief terras voor hun voordeur en onder hun slaapkamerraam'

Overlast van verzorgend verkeer en van verkeer van bezoekers

Opgemerkt wordt in het concept bestemmingsplan dat in de nabijheid voldoende parkeercapaciteit aanwezig is

Dit is onjuist. Nu al is er een tekort aan parkeercapaciteit en staan de parkeerplaatsen bij Cwartier en bij de

Rabobank overdag en's avonds volledig vol.

De restaurants en bioscoop in de Beekstraat, de restaurants en cafés aan de Oelemarkt en in de Hoogstraat en

de restaurants en cafébedrijven aan de Markt en in Cwartier zijn aangewezen op de parkeerfaciliteiten bij

Cwartier en aan het Kasteelplein en Hegstraat. Bovendien moeten ook bewoners zonder eigen

parkeervoorziening hier parkeren. Een bedrijf als McDonalds trekt bovendien voor (relatief) kortparkeerders. De

parkeerterreinen zijn 's avonds regelmatig vol. Dit resulteert in heel veel verkeersbewegingen van

automobilisten die toch dat ene lege plekje zoeken en de buurt heen en weer rijden.

Komst van nog een restaurant met L75 binnenplaatsen en bijna 70 buitenplaatsen zal de behoefte aan

parkeerruimte extra verscherpen. Bovendien is er ook nog een plan voor een restaurant (Zusjes) aan de

Oelemarkt met 160 plaatsen wat het tekort aan parkeerruimte extra verscherpt.

Verzorgend verkeer van leveranciers zorgt dagelijks in de Hegstraat voor problemen en overlast. De verbinding

tussen Hegstraat en Kasteelsingel langs de Rabobank staat delen van de dag vol en wordt regelmatig

geblokkeerd door bestelwagens en vrachtwagens die hier vaak een half uur of langer staan. Deze steeg langs de

Rabobank wordt zeer intensief gebruik vooral ook door mensen die met de auto bij de Rabobank komen pinnen

en via het steegje wegrijden en voor mensen die geld bij de Rabobank via de kluis komen afstorten.

ls er geen plaats voor het verzorgend verkeer dan parkeren de bestelwagens en vrachtwagens van leveranciers

hun voertuig voor de deur van de bewoners Hegstraat waardoor onze garages worden geblokkeerd.

Bovendien zorgen de vele vrachtwagens regelmatig voor gevaarlijke situaties in combinatie met de vele fietsers

(bewaakte fietsenstalling)en voetgangers die ook door de Hegstraat komen. Ook de in de Hegstraat aanwezige

apotheek trekt veel verkeer.



Opgemerkt wordt verder dat in de plannen nergens gesproken wordt over een voorziening voor het stallen of
parkeren van rijwielen, scooters, brommers en motoren van bezoekers. De groep die van deze vervoermiddelen
gebruikmaakt, groeit sterk maar de plannen houden daar géén rekenlng mee.

Eigenaren van deze vervoermiddelen willen hun rijwiel, scooter of brommer 'binnen zicht' parkeren vanwege

het risico van diefstal. Dit 'binnen zicht' betekent in de praktijk dus op de stoep, tegen de gevel of tegen de

garagepoort van de bewoners aan de overkant.

Horeca l vergunning.

U stelt voor op de locatie een Horeca l voorziening toe te laten/mogelijk te maken.

Dat is een horeca-activiteit waarbij in hoofdzaak alcoholische dank wordt verstrekt en waarvan de exploitatie
een aantasting van het woon-en leefklimaat kan veroorzaken.

Wanneer het geplande horecaconcept (restaurant) niet aanslaat of de interesse voor dit soort eetgelegenheden

weer afneemt, is de weg wel vrijgemaakt voor een ander soort horeca-exploitatie aan de zijde van de Hegstraat

waar dan een voordeursituatie met horecabestemming en terras is gecreêerd.

De omschrijving van een horeca 1 inrichting is zodanig breed en ruim dat dit ook vestigíng van een cafébedrijf,
muziekcafé bar, dancing of nachtclub mogelijk maakt.

De omvang van de nieuwe gelegenheid met 250 zitplaatsen is zodanig groot, de indeling bevestigd dit ook, dat
het bedrijf zich ook zal richten op het aantrekken van groepen en gezelschappen. Ervering elders leert dat dit
soort gezelschappen (in feestelijke stemming) vaak behoorlijk luidruchtíg kan zijn bij het verlaten van de

gelegenheid na een gezellige avond eten. Wat onherroepelijk overlast voor de buurtbewoners betekent.

Belangen buu rtbewoners/eigenaren

Opgemerkt wordt dat de gemeentelinitiatiefnemers bij de motivatie/afweging van de vraag of deze wijziging

van het bestemmingplan enkel kijkt naar en rekening houdt met de belangen van de betrokken ondernemer.
Nergens blijkt dat er ook een belangafweging van de belangen van de bewoners heeft plaatsgevonden.

Argumenten voor de Burgemeester van Weert in 2OL7 nog gebruikt om opening van een horecabedrijf in het
pand {gericht op en met ingang gesitueerd aan de Oelemarkt} niet te vergunnen, blijken nu plots geheel niet
meer te gelden.

Wat in 2OL7 voor de Burgemeester nog gold: "aantasting van het woongenot van buurtbewoners", geldt in 2019
bíj het onderhavige plan in nog sterkere malen omdat er nu sprake is van een horecavoorzieníng met
buitenterras aan de Hegstraat zijde recht tegenover de woningen. Ons woongenot en onze belangen worden
hierdoor onevenredig aangetast.

Opnieuw laat de gemeente belangen van ondernemers zwaarder wegen dan de belangen van bewoners.

Ontwerp Bestemmingsplan:

Het gebied van het gedachte buitenterras zijde Hegstraat maakt géén deel uit van het Ontwerp
bestemmingsplan. Situeren van het buitenterras aan de Hegstraat is dus op basis van het ontwerp
bestemmingsplan niet toegestaan. Een buitenterras is hier ín strijd met de bestemmingsplanregels.

Algemene Opmerking

Opgemerkt wordt dat in de planbeschrijving en bv de onderbouwing voor de parkeercapaciteit of de

geluidsbelasting de beoogde eindsituatie als een alleenstaande situatie en niet in relatie met de totale omgeving
bekeken en beoordeeld wordt. Alsof de beoogde exploitatie op z'n eentje staat als een uniek bedrijf in het



gebied en n¡et in zijn totallteit voor alle accommodetics samen (cafés, restaurants, bioscoop en andere

bedriivighcld). Er is sprake van een voortdurende opeenstapeling van overlast als gevolg van alle bedrijvigheid

en initiatieven in de omgeving. Dat geldt voor het geluid, de parkeerdruk maar bv ook overlast van de

reukafooer. Heel veel, relatief beperkte vormen van hinder maken samen bijeen een Srote continue stroom van

overlast.
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Betreft: Ontwerp Bestemmingsplan Hegstraat 36

Geachte dames en heren,

Hierbij maken wij als bewoners van het pand Hegstraat 11 bezwaar tegen het Ontwerp
Bestemmingsplan Hegstraat 36 voor het onderdeel 'aanmerken van het plandeel Hegstraat 36 niet
langer als bijgebouw maar als hoofdgebouw'zulks om de mogelijkheid te openen tot het vestigen
van een horecavoorziening categorie 1 in het pand Hegstraat 36 alsmede het toestaan van het
inrichten en exploiteren van een buitenterras op het adres Hegstraat 36 (op een afstand van
slechts 34,6 meter van onze slaapkamer) tussen 11.00 en 22.3O/23.00 uur.

De onderbouwing van onze bezwaren tegen uw voorgenomen besluit zult u op later moment ontvangen.

Tevens delen wij u mede in onze bezwaren tegen de voorgenomen wijziging van het geldende bestemmingsplan

door uw Raad gehoord te worden.

Hooga htend,

V,P.J.
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