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Gemeente Weert
T.a.v. De gemeenteraad
Postbus 950
600A A2 WEERT

Dossiernummer:
cMN.3.19.040492

Behandeld door:
Mw. mr. V. Vonk
Aanwezig: maandag, dinsdag en
woensdag

Kantoor 's-l lertogenbosch I Posttlus 2-1000. I I 00 DM A:nsterdam

Bezoekadres: Ondcrwijsboulevard 20ó-224,5223 DJ's-Hertogenbosch "l'elef'oon via Amsterdam

Telefoon: 020-6518888 Datum: 8 juli 2019

E-mail: dossiergroep@das.nl Fax: 020-6914737
vermeld ons dossiernummer in
de onderwerpregel

Betreft: Zienswiize tegen ontwerpbestemmingsplan Hegstraat 36 - Oelemarkt ll Weert

Geachte dames en heren,

Namens cliënten, mevrouw W.M. van Bussel-Mulder, wonende te WEERT aan de Hegstraat 19

(6001 EW) en de heer J. J. Verstappen, wonende te WEERT aan de Hegstraat 23 (6001 EW),
wordt hierbij zienswijze ingediend tegen het Ontwerp bestemmingsplan Hegstraat 36 - Oele-
markt I I Weert (productie l).

Cliënten kunnen zich niet verenigen met het voorgenomen ontwerpplan. De gronden van deze
zienswijze luiden als volgt:

In de bekendmaking wordt aangegeven dat het onwerpplan tevens is raad te plegen via de

website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpplan is echter niet te vinden via
www. ruimtelü keplannen. nl.

Uitgaande van de stukken die op uw website zijn gepubliceerd, komen cliënten tot het
volgende.

- Conform de toelichting en aanvraag is het de bedoeling om twee restaurants ter plaatse te

realiseren. Eén van de voorwaarden die is opgenomen is dat de aanduiding 'Discotheek'
zou komen te vervallen. Uit de verbeelding
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rie I mogelijk zal zijn, hetgeen veel te ruime mogelijkheden biedt ter plaatse, waar in de

verdere onderbouwing en onderzoeken op geen enkele wijze rekening mee is gehouden.

Alleen al om deze reden kan het bestemmingsplan niet op onderhavige wijze worden

vastgesteld, nu dit geenszins getuigt van een goede ruimtelijke ordening.

In het onderliggende akoestisch onderzoek horecalawaai wordt uitgegaan van "geen ge-

luid in de nacht". Niet alleen kan men hier niet vanuit g&fl, gelet op bovengenoemde

grond, maar tevens is er geen garantie dat er na het sluiten van de keuken, gasten niet

langer in de zaak of op het terras blijven zitten, dan wel nog naar buiten komen om voor

de betreflende inrichting te roken.

Clienten achten in aanvulling op het vorenstaande het akoestisch onderzoek horecalawaai

onzorgvuldig en gebrekkig. Uit het onderzoek blijkt niet dat er gekeken naar de cumula-

tie van geluid. Voorts blijkt ook niet dat er rekening is gehouden met de positionering

van het terras tussen de gebouwen, waardoor het geluid geen kant op kan en de omlig-
gencle gebouwen als een soort klankkast gaan werken. Bovendien zijn de uitgangspunten

uit het onderzoek geenszins passend. Zo wordt er uitgegaan van tafel van vier personen

waarbij er telkens één persoon aan het woord zou zijn. Dit strookt niet met de realiteit,

waarbij mensen ook in tweetallen zullen eten of gesprekken voeren. Grote groepen op het

terras komen zitten en mogelijk zelfs feestjes op borrels kunnen worden gehouden. Hier

wordt op geen enkele wijze rekening mee gehouden, hetgeen wel zal zorgen voor een

immense overlast voor cliënten.

Het terras waar in de toelichting en het akoestisch onderzoek horecalawaai aan wordt ge-

refereerd, maakt planologisch geen deel uit van het te wijzigen gebied. Op basis van de

huidige bestemming (waar het voorliggende plangebied niet op ziet) is een terras ter

plaatse ten gunste van de inrichting niet toegestaan.

In het verleden is geprocedeerd over de uitgang van de betreffende discotheek ter plaatse

aan de zijde van de Hegstraat. Door de bestuursrechter is opgedragen deze uit-/ingang te

sluiten vanwege (o.a.) de overlast voor de bewoners aan de Hegstraat. Dit standpunt is

door uw burgemeester irzake de vergunning voor Brothers Oelemarkt herhaald en beves-

tig (productie 2). Het is niet alleen onbegrijpelijk, maar ook niet gemotiveerd waarom

het gebruik van de uitgang indertijd niet was toegestaan in verband met overlast, maar

een volledige horeca-inrichting azn deze zijde mét bijbehorend terras én de in het ont-

werpplan genoemde mogelijkheden ter plaatse binnen de bestemming, ruimtelijk gezien

nu wel mogelijk zou zijn. Dit strookt totaal niet met een goede ruimtelijke ordening.

Het voorgenomen gebruik, en de daarmee gepaard gaande overlast voor cliënten, wordt

in enorme mate geintensiveerd. Clienten worden geconfronteerd met een horeca-

inrichting die vanaf begin van het middaguur geopend is tot mogelijk ver in de nacht, ze-

ven dagen in de week. Niet alleen bevindt de ingang van de inrichting zich aan de zijde

van de woningen van clienten, maar ook het gebruik van de buitenruimte wordt aan de

zijde van de woningen van cliënten gepland. Floewel cliënten blij waren met het verbod

van de uitgang van de discotheek aan hun zijde, was dat gebruik niet te vergelijken met

hetgeen nu wordt gepland. De discotheek was op doordeweekse dagen niet open en het

gebruik beperkte zich tot de nachturen. Clienten achten deze intensivering van het ge-

bruik onacceptabel.
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Nergens uit de onderliggende stukken blijkt dat het college een gedegen belangenafwe-
ging heeft gemaakt, waarbij de belangen van clienten zijn meegenomen. Zoals eerder
aangegeven is het onbegrijpelijk dat in het zeer recente verleden (september 2017) nog
wordt gewezen door uw burgemeester op het verbod van het gebruik van een enkele uit-
gang aan de zijde van clienten vanwege de daarmee gepaard gaande overlast en middels
onderhavige plannen wel een volledige horeca-inrichting aan de zijde van de woningen
van clienten wordt mogelijk gemaakt inclusief terras. Het woongenot van cliënten en hun
belangen worden hierdoor op onacceptabele wijze aangetast en deze dienen te prevaleren
boven een extra horeca-inrichting in dit gebied aan de Hegstraat.

Een horeca-inrichting aan de Hegstraat is niet passend. In de Hegstraat bevindt zich een
apotheek, een sportzaak en een schoenenwinkel. Er heeft niet eerder een horeca-
inrichting in deze straat gezeten. Er staan in Weert diverse panden leeg, waar een horeca-
inrichting met terras wel passend zou zijn. Cliënten verwijzen naar'de Poorter, El Paso,

de Poort van Limburg'. Cliënten stellen zich dan ook op het standpunt dat nut en nood-
zaakin deze niet zijnaangetoond.

Cliënten vrezen naast de genoemde geluidsoverlast eveneens overlast van fietsen, scoo-
ters en brommers en dergelijke. Bezoekers de inrichting zullen hun fietsen en dergelijke
het liefste op zo'n kort mogelijke aßtand en in het zicht willen plaatsen, hetgeen zal re-
sulteren in plaatsing van de fietsen e.d. bij cliënten voor, dan wel tegen de gevel. Dit
zorgt niet alleen voor overlast van de plaatsing van de fietsen e.d. zelf, maar ook voor ge-
luidsoverlast wanneer bezoekers nog even bij gaan staan napraten, scooters en brommers
starten en wegrijden, of fietsen e.d. vallen voor dan wel tegen de gevel van de woningen
van cliënten. Uit uw besluitvorming volgt niet dat hier op enige wijze rekening mee ge-
houden is.

Het is om vorenstaande redenen dat cliënten u verzoeken de zienswijze gegrond te verklaren en
het bestemmingsplan niet vast te stellen, althans niet op voorliggende wijze.

Met vriendelijke groet,

DAS

Mw. mr. V.A.C.M. Vonk
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Ontwerp bestemmingsplan Hegstraat 36 - Oelemarkt l1
Weert

Burgemeester en wethouders van Weert makon bekend dat met ingang van 30 mei 2019
gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met l0 juli 2019, bij de informatie- en
servicebalie in het stadhuis Wilhelminasingel l0l, ter inzage ligt het ontwerp
bestemmingsplan 'Hegstraat 36 - Oelemarkt I I' met bijbehorende toelichting en het ontwerp
vaststellingsbesluit. De openingstijden van de informatie- en servicebalie zijn te raadplegen
op www.weert.nl/open ingst ü den.

Ligging plangebied en strekking bestemmingsplan 'Hegstraat36 - Oelemarkt
1l'

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van twee separate restaurants op de
locatie Hegstraat 36 respectievelijk Oelemarkt I I en het laten vervallen van de functie
'discotheek'.

Raadplegen, indienen zienswijze

Het onfwerp bestemmingsplan met het ontwerp raadsbesluit en bijbehorende stukken zijn
digitaal raadpleegbaar via deze website (zie de bestanden onderaan deze pagina) of
op www.ruimtelükeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is
NL. IMRO. 0988.8 PHegstr3 6Oelema I I -ONO I van de gemeente Weert.

Gedurende bovengenoemde periode van terinzagelegging (30 mei 2019 tot en met l0 juli
2019) kunnen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken
door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij de
gemeenteraad, Postbus 950, 6000 ÃZWeert.

Voor het n¿u¡r voren brengen van mondelinge zienswijzen kunt u een aßpraak maken via tel.
(0495) 575 232. Het is niet mogelijk per e-mail zienswijzen in te dienen.

Vervolgprocedure

De gemeenteraad zal een besluit nemen over vaststelling van het plan. De zienswijzen
betrekking hebbende op het ontwerp bestemmingsplan zullen bij de besluitvorming worden
betrokken.

Nadat de gemeenteraad zijn besluit heefr genom en, zal iedereen die een zienswijze heeft
ingediend, daarover schri ft el ij k worden bericht.

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan door belanghebbenden beroep worden ingediend
bij de Afcleling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om onwankelijk beroep in te
kunnen stellen, is het op grond van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht in
beginsel van belang dat tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan is ingediend.

Weert, 29 mei20l9
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Aan de be$ron€r van d¡t oand

Weert, 7 september 201.7

Onderwerp : Vergunning Erothers O€lemarkt

Begte menee¡, mevrouw,

Dit weekend is evenementenlocatíe Brotlrers We€rt aan de Oelernarl.t vær let eerst open
g€$¡eest. Þt was op basis van een everEmentefrvergufYliñg. De glemeenÞ kon v¡q
afælopen wee*e¡ld geen drank- en horecavergurtniflg afgeveû, øtd€t ni€t afe sudûcn
zoênrg tijdb $ðren aangelêverd dat ze konden worden beootæd. hrn*¡dets b dË* sd
g€ðeurd. Daamm heelt de explûitånt van 8¡ ttrers vandðao de &ar¡k- sl
hrrecaverggnning efitìrang€n.

Ycrgu@-wóål
De aar¡rrager vã¡ d€ en had de bjbeÌere're shil*er p6
vrij&g corrç*eet. Þt rr¿s te kort dq 6n b
l¡¡e heþbql b€trien wâ wel mogell$ wa6. m rEs csri e,\reâenænâergfl¡ffúng. Die þ
vrfj{tag !€rleefld en gold afgrdogen rrclend-

ÈJa¡st óe drert- en horecðv€rg{.tn¡úrrg lffi de edo¡tånt ean Þriclgdücam wlä
genaarsclNnÉ E offt &r stri{(t ððn de *d$ngFü¡**l Þ hoqdec. k¡oed¡c b læ Ëog
eens ffieq¡*€B dðt hij de adlt€frl.ïqaf€ aâr+ de HegEtræt Eht r¡ql !|[åfi*rn. tnt ila
w€rlðst E€f, U ðås ofiiltônenden te voorio¡nc¡r,

¡ailoræør
IÞ voorztter ìan de bçuonersorgãnisðt¡e binneastad b vrdrlæ p !ñ* ¡e¡lÉrrnæS
6v€r de ev€ncrftentefr\rergunn¡ng. Vandaag ontvangan cñ$tooãrd€o deze bri€{ ovú }æt
verlenen van & dfar¡- en høecaverguaing.
\tamf doñdedaq 7 scpterÍb€r tigt dte drãnk- eñ hor€cavqrglrnnirg 6 reten Þ *ege, ¡n
di€ periode is let rnogeüjt beEwaar te ñ¿keo têgtrr de dr"ñk- €í hor€caysgurNñ¡ng.
¡nhrssen ñãg æ ¿Þnvrdger de zaak w€* €xptr*e,€ñ.

l¡rlo¡atrc
Voor meer inforrfråtie kunt u terecht bij rnw. M. Schers, m.schers@w€€4.n| of (0495) 575
436.

}l€t vrlendelijke groet,

A.A.M.14. l,leiJr¡añs
burgemeester

W¡lhelnrnængel l0l
Corespondentre: postþus 95O, 6000 AZ Wee.t

Teletoon 14 0495 of (0495) 57 50 00 . Ê-mall: gemeente@we€rt.rt
Webslte: www. $reert.nl - lwitter: ww.twitt€f.corvgemeerÞ!{e€rt

lnllchtrngen bri: Þl.Sche6
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