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Betreft: zienswijze plaatsen terras op Hegstraal36, NL.ttvtRo.0gSS.BpHegsrr36oelemall-oNol

Geachte leden van de raad,

Middels dit schrijven maken wij kenbaar bezwaren te hebben bij het plaatsen van een terras aan de
Hegstraat 36 te V/eeft.

Het creëren van een voorkantsituatie op de Flegstraat (het heringebruiknemen van dit pand) ervaren
we als positief. Echter, het plaatsen van l7 tafels buiten, in een woonwijk, doet afbreuk aan het
woon- en leefklimaat op de Hegstraat. Zeker omdat hiervoor meer dan voldoende ruimte
beschikbaar is op de Oelemarkt. De binnenstad staat nu al voor een groot deel leeg, u/aarom wordt
er dan toch meer ruimte toegevoegd voor commerciele doeleinden?

Uit het akoestisch onderzoek horecalawaai Oelemarkt 11 en Hegstraat 36 blijkt dat de grens van 50
dB net niet wordt behaald. Dit is theoretisch toelaatbaar maar praktisch onwenselijk nabij
woningen.
We spreken uit ervaring. Toen in20l2 werd besloten om het voormalig stadhuis opnieuw in te
richten, werd er rekening gehouden met woningen in de buurt.
De herinrichting van het stadhuis is een succes, maar zodra er een groep mensen besluit om op het
terras van restaurant Amusant plaats te nemen, wordt onze geluidsgrens royaal overschreden.
Groepen maken kabaal, denk aan trouwerijen en bedrijfsuitjes. Gelukkig voor ons heeft restaurant
Amusant slechts incidenteel een feestje. Het restaurant op Hegstraat 36 is groter opgezet en dichter
bij de woningen. Wij voorzien dan ook geluidsoverlast voor de bewoners van Hegstraat l3-1 5-17-
l9-Zl-23. Groepen mensen maken geluid en zitten niet stil, dit trekt door naar de rest van de straat
en dus ook naar ons.

Uit het bestemmingsplan maken we op dat iedere voorziening voldoende ruimte moet bieden voor
parkeren (auto's en fietsen) en laden en lossen (artikel 3.5.2van ontwerp bestemmingsplan
I-legstraat 36-Oelemarkt l1 Weert, volgens Tonnaer advisering). Dit restaurant heeft geen

parkeergelegenheid. In de avonden is het nu al erg druk op de omliggende parkeerplaatsen. Onlangs
zijn er 9 parkeervakken op de Hegstraat verdwenen en men is ook voornemens om een aantal
parkeervakken bij Ververshof om te bouwen tot park (herontwikkeling Stadspark). Klanten,
bewoners en winkeliers worden verwezen naar parkeerplaats Stadhuisplein of Hoge Kei, maar deze
plaatsen staan nu altijd al vol. Wij verwachten daarmee extra parkeeroverlast in de straat en
verkeershinder door laden en lossen.
Ilet verkleinen van het terras (ofin stand houden van "geen terras") lost niet het parkeerprobleem
op, maaÍ maakt laden en lossen in ieder geval wel mogelijk. Vrachtwagens staan dan niet stil op
straat, maar op deze toegewezen ruimte. De Hegstraat is een drukke weg en wordt erg veel gebruikt
voor toevoer van producten.

In afwachting van uw reactie verblijven wij,

Hoogachtend,

Rudie Kunnen en Smeets
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