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L lnleiding
Op de locaties Van Berloheem en Deken Sourenschool, beiden gelegen aan de Graafschap
Hornelaan, gaan de komende jaren ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van
(zorg)woningbouw. lnmiddels heeft de gemeenteraad op 20 februarijl. ingestemd met de
bestuursopdracht inzake de realisering van woonzorgcomplexen. Voorafgaand aan de
raadsbehandeling is de bestuursopdracht op 21 januarijl. behandeld in het college van B&W.
lnitiatiefnemers van het project zijn de Stichting Ouderenzorg Weert (SOW) en Balans.
De taken van de gemeente in het project betreffen met name o.a. het uitvoeren van een
locatiestudie en het maken van programma's van eisen.

Dit programma van eisen beoogt zo compleet mogelijk te zijn, Uiteraard zal er over de invulling van
het plan conform deze eisen nog intensief overleg met de diverse disciplines nodig zijn, alvorens tot
afronding wordt gekomen. Daartoe zullen de (concept)plannen aan de projectgroepleden steeds ter
beoordeling worden voorgelegd.

Er is inmiddels een concept visualisatie/globale schets gemaakt van de plannen.

2. lnhoud programma van eisen
Dit programma van eisen dient ertoe de gemeentelijke randvoorwaarden en uitgangspunten te
omschrijven die door SOW en Balans in acht dienen te worden genomen bij de planvorming. De
gemeente zal de plannen toetsen aan dit pve.

a/b. Functionele eisen/operationele eisen
Het eindproduct moet geschikt zijn voor huisvesting van voornamelijk ouderen in een gebied met
een goede ruimtelijke kwaliteit.

o (Woning)bouwprogramma
- Algemeen:

Het programma dient te voldoen aan de kaders zoals gesteld in het Regionale
Volkshuisvestingsplan. Het programmazalworden meegenomen in de nota'Wonen in Weert,
beleidsvisie 2003+'. De plannen moeten worden opgenomen in het huisvestingsprogramma ten
behoeve van zorgwoningen.
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- Woningbouw:
De volgende woningencategorieën zijn gewenst door SOW en Balans:
a) 47 aanleunwoningen (bestaand en te handhaven);
b) sociale huurwoningen voor zorgbehoevende senioren;
c) vrije sector huurwoningen voor geÏndiceerde senioren;
d) vrije sector koopwoningen (levensloopbestendig);
De aantallen woningen in de categorieën b Vm d dienen nader te worden bepaald in overleg
tussen de gemeente en initiatiefnemers.
Overige voorzieningen:
e) centrale keuken, van waaruit o.a. distributie van 'tafeltje dekje' plaatsvindt (bestaand en te

handhaven);
f) centrale voorzieningen zoals wasserij, administratie, dagopvang etc.

r Stedenbouwkundigplan
- Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit

Voor het terreindeel waar de woningen genoemd onder a t/m c zijn geprojecteerd, dient het
bebouwingspercentage conform het bestemmingsplan te worden genântéerO van 40%. Dit
overeenkomstig het bebouwingspercentage dat voor soortgelijke functies wordt gehanteerd.
Voor het terreindeel waar de woningen genoemd onder d zijn geprojecteerd dient een voor
woningbouw gebruikelijke bebouwingsdichtheid te worden gehanteerd. Gedacht moet worden
aan aaneengesloten bebouwing in 3 of 4 bouwlagen, of een totaal vloeroppervlak van de
gebouwen in een verhouding van 1:1 ten opzichte van het oppervlak van het terreindeel.
Ten aanzien van de bebouwingshoogte langs de zijde van de Graafschap Hornelaan dient een
in de richting van het Ziekenhuis oplopende bouwhoogte van ca. 10 tot maximaal2S meter te
worden gehanteerd. De hoogte van 25 meter dient te worden gezien als een hoogteaccent
t.p.v. het kruispuntGraafschap HornelaanA/ogelsbleek. Aan de zijde van Maria-Hãrt geldt een
bouwhoogte van 10 m,.in de richting van de Vogelsbleek oplopen-d naar ca. 1g m. De-ze hoogte
van 18 m is gerelateerd aan het eerder genoemde hoogteaccent. Terug liggende bebouwingi
aan de zijde van Maria-Hart dient qua hoogte aan te sluiten op het besiaanðe, en te handha--ven
gebouw met aanleunwoningen (ca. 5 bouwlagen).
De in het bestemmingsplan aangegeven rooilijn dient niet te worden overschreden. De
speeltuin op de hoek Maria-HarUMãriawijngaard dient vooralsnog te worden gehandhaafd.

De architectonische beeldtaal van de te ontwerpen gebouwen dient aan te sluiten op die van
de meest recentelijk gerealiseerde projecten aan de Vogelsbleek. Als sleutelbegripfen zijn te
hanteren modern, eigbntijds, extrovert-en kleurrijk.
Qua stedenbouwkundige setting wordt een vrije vezameling van zich als zelfstandig eenheden
presenterende gebouwen nagestreefd. Aandacht vraagt de aansluiting bij de kleinsõhalige
bestaande bebouwing aan de Maria-Hart en Wittevrouwenstraat.

Het bouwplan ligt deels in de zone wegverkeerslawaai ten gevolge van de Graafschap
Hornelaan en Vogelsbleek. Geluidsondezoek moet uitwijzen of ér een procedure hogere
grenswaarden in het kader van de Wet Geluidhinder moet worden doorlopen. Mogelijk leidt dit
tot.een indeling van de woningen waarbij geluid gevoelige ruimten worden afgewãnd-van de
geluidsbron.

lnrichtingsplan:
Als uitwerking van het stedenbouwkundig plan dient een inrichtingsplan te worden opgesteld voor
de buitenruimte van het gebied. ln het inrichtingsplan dienen de v-olgende aspecten ie z¡n
uitgewerkt ontsluitingsstructuur en parkeervoozieningen, groenvoozieningen, kabels- en
leidingennet, waterhuishouding en riolering, eisen van hulpdiensten, verlichting, voozieningen voor
inzameling van afual, sociale veiligheid en criminaliteitspreventie. ln het plangðbied is naar
verwachting geen sprake van openbare ruimte m.u.v. genoemde speeltuin. Mocht er bij de nadere
planúitwerking toch worden besloten om een deel van-het terrein aän te wijzen ats opàñbaar

Programma van eisen vbhdss.doc
Datum:01/05/03

2



gebied, dan zullen er door de gemeente nadere eisen worden gesteld aan o.a
verhardin gconstructie, weg breedtes, riolering, g roen etc.

Ontsluitingsstructuur en parkeren
Ontsluitin gsstructuu r
De ontsluiting van het terrein van VBH dient plaats te vinden aan de zijde van de Vogelsbleek.
Dit om overlast aan de zijde van Maria-.HarUMariawijngaart te beperken. Handhaving van de
huidige inrit naar het parkeerterrein aan de zijde van Maria-Hart is toegestaan, waar-bij moet
worden opgemerkt dat het aantal parkeerplaatsen dat vanuit deze zijde kan worden bäreikt niet
mag worden uitgebreid. Handhaving van het afhaalpunt van 'tafeltje dekje' aan de zijde van
Maria Hart is toegestaan, evenals handhaving van de bevoorrading aan de zijde van Maria
Wijngaard. Zowel het afhalen van 'tafeltje dekje', als de bevoorrading dient plãats te vinden op
eigen terrein, zodat overlast op de openbare weg wordt voorkomen. De inrit van het terrein van
de DSS dient te worden geprojecteerd in de Wittevrouwenstraat. Vervoersbewegingen tussen
op het terrein geprojecteerde gebouwen dienen intern plaats te vinden.

Parkeren
Als parkeernorm dient 0.50 te worden gehanteerd voor de onder punt 2a en 2b genoemde
woningen. Voor de onder punt 2c en 2d genoemde woningen geldt een norm van 1

respectievelUk 1.5. Alle parkeerplaatsen dienen op eigen terrein te worden gerealiseerd. Er
dienen voorzieningen te worden getroffen om te voorkomen dat derden de þarkeerplaatsen
gebruiken. Te denken valt aan slagbomen, Het huren van parkeerplaatsen van het'
St.Jansgasthuis behoort niet tot de mogelijkheden, dit omdat dit parkeerterrein tijdens
bezoekuren al druk bezet is. Medegebruik van dit parkeerterrein zal leiden tot oúerbelasting
van de omgeving.

Civieltechnische- en groenaspecten
waterhu ishouding en riolering
De gemeente Weert gaat uit van integraal en duuzaam waterbeheer. Binnen bestaande
gebieden moet "slimmef' en "creatieve¡'' met schoon hemelwater worden omgegaan. Er dient
te worden uitgegaan van het principe van:
- vasthouden(eventueelhergebruik),
- bergen,
- afuoeren.
Vasthouden van regenwater (infiltratie) is voorgeschreven. Uitgangspunt hierbij is dat een bui
met een herhalingsfrequentie van 1 maal per 2 jaar binnen het plangebied moét worden
venryerkt. lndien dat technisch niet haalbaar is, is het verkrijgen van een ontheffing mogelijk en
dient in de erven een gescheiden rioleringssysteem aangelegd te worden. Dit kariworðen
alngesloten op de bestaande riolering. Bij het toepassen van infiltratie heeft oppervlakte-
infiltratie de voorkeur. Om te bepalen of aan vorenstaande uitgangspunten kan worden voldaan
dient grondwater- en infiltratieondezoek te worden uitgevoerd-.
ln principe mogen binnen het exploitatiegebied geen uitlogende materialen worden gebruikt
hetgeen o.m. betekent daf bij nieuwbouw zinken daken en gevelbekledingen niet zijñ
toegestaan, tenzij er een infiltratiesysteem wordt toegepast waarbij spraké is van absorptie van
schadelijke stoffen.

eisen hulpdiensten
Het plan dient te voldoen aan de inrichtingseisen van brandweer en ambulancedienst. Ten
behoeve van de ambulancedienst dient een opstelplaats voor de ambulance aanwezig te zijn.
Het plan díent te voldoen aan de volgende algemene richtlijnen van de brandweer WJert:- Aanrijroute: de brandweervoertuigen mogen bij het aanrijden niet worden gehinderd door

vaste (bouwkundige) obstakel(s) of geparkeerde auto's. Gebouwen moeten in principe
vanuit twee aanrijrichtingen te benaderen zijn voor brandweervoertuigen. Alleen als de
beschikbare doorgangsbreedte 5,5 m of meer is kan worden volstaan met é é n route. Een
verharde verbindingsroute tussen de openbare weg en een gebouw is noodzakelijk als de
afstand daartussen meer dan 10 m bedraagt.
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- Vríje doorgang: De vrije doorgang voor brandweervoertuigen is minimaal 3,S m. Een
doorgang van 4,0 m is vereist als de rijbaandirect grenstãan-buitengevels (smalle straat of
poort) of voert langs vaste obstakels (palen of hekwerken).- opstelplaatsen: De omvang van een opstelplaats is minimaal4,S bij 10 m.- Bluswatervoorziening: De primaire bluswatervooziening zal in prinóipe uit ondergrondse
brandkranen bestaan. De primaire bruswatervooziening is de reguliére
bluswatervooziening voor 2 blusvoertuigen, elk lage druk. Voor ãen woonwijk is de
vereiste bluswatervoorziening, volgens de uitgave van het CCRB, minimaalôO m'per uur
bij gebruik van 2 kranen op dezelfde drinkwaterleiding. Deze voorziening dient door middel
van o,ndergrondse brandkranen bij de inrichting van de woonwijk te worden opgenomen.
Brandkranen dienen maximaal 40 m van de toegang van het gebouw te liggeir-en binnen
15 m vanaf de opstelplaats van het blusvoertuigi eiinet uitvatì-en van de pîimaire
bluswatervooziening dient een secundaire bluswatervoorziening binnen 225 m
voorhanden zijn.

- E| dient rekening te worden gehouden met verminderde zelfredzaamheid, mogel'rjk leidt dit
tot het stellen van aanvullende eisen.

Groen
- door de gemeente is een inventarisatíe gemaakt van te handhaven waardevolle bomen:

' de laanstructuur van de Graafschap Hornelaan dient behouden te blijven;
' de boomstructuur (3 st.) nabij de speeltuin dient behouden te blijveni
' de boomstrucluur (9 st.) aan de zijde van de Vogelsbleek dient óehouden te blijven;

zo mogelijk dienen bomen (ca. 9 st.) nabij de dienenweide/binnentuin behouden te
blijven;

' de haag aan de zijde van de Maria Wijngaard, alsmede de daarachter staande bomen
(ca. 3 st.) dienen behouden te blijven.- er dient te worden gekozen voor uniformiteit m.b.t. de erfafscheidingen van woningen in.het

plange_beid grenzend aan de openbare ruimte. Er moet worden gekózen voor een
duidelijke begrenzing van het gebied, aangezien het gebied nieiopenbaar wordt. Dit om te
voorkomen dat in de dagelijkse uitvoering van werkzáamheden vragen worden gesteld
over de eigendoms- c.q. beheersgrenzen.

- er dient een flora- en fauna-ondezoek te worden uitgevoerd op basis waarvan een
groenplan dient te worden gemaakt. Dit groenplan dient aan te sluiten bij het
groenstructuurplan van de gemeente. Bijde plantkeuze dient rekening té worden gehouden
met het verbod op gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen m.i.v. 200ò'.

Verlichting
lndjen er wordt gekozen om een deel van het plangebied aan te wijzen als openbaar gebied,
zullen er door de gemeente eisen worden gesteld ãan de toe te passen vediänting. -

lnzameling afual
Voor dit nieuwbouwproject dient tot volledige ondergrondse inzameling van afualte worden
overgegaan. Het aantalaan te leggen ondergrondse containers, alsméde de locatie hiervan
dient nader te worden bepaald. Hierbij dient met de volgende randvoorwaarden rekening te
worden gehouden:
- een oppervlak van elk g m2 vrij van kabels en leidingen;- bodem moet tot 3,5 m -mv vn¡ ztln en blijven van kabels en leidingen;- maximale afstand van gevel tot afualbak is.75 m voor senioren eñ tZS m voor overigen;- drempelloze bestrating van het toegangspàd lvoor rolstoelgebruikers);- goede bereikbaarheid voor de inzamelkraanwagen (reikwijáte kraanalm zijwaarts 3 m met

totale zwenkruimte van I m.)
Voor de toekomst kan voor zov,er mogelijk rekening worden gehouden met het vrijhouden van
een.bodemoppervlak van 36 m'van kabels en leidingen vooi andere afualstromeil ¡n Oe
nabijheid van de ondergrondse containers. Deze locãt¡e dient goed bereikbaar te zijn.
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c. Overige randvoonraarden
- duuzaam bouwen
Door de gemeente Weert is in 1998 het convenant "Duuzaam Bouwen Gewest Midden-Limburg,,ondertekend' ln het convenant hebben de partijen zich akkoord verklaard *"i¡. bijl"éen van ditconvenant en zullen deze.als grondslag wordeñ gebruikt voor de invoering van netiãËielde in ditconvenant. Het convenant is gebaseerd op:a. het Nationaal pakket Woningbouw Duuzaam Bouwenb. Bouwstenen vooreen duuzáme stedenbouw

ln artikel 4 lid I van het convenant is vermeld dat de gemeente bij samenwerkingsovereenkomsten
lussen de gemeente en de initiatiefnemers van woninigbouwprojecten standaard uit het NationaalPakket de vaste maatregelen alsmede de variabete räritæãìãir die in de kostenmatrix alskostenneutraal of kostennegatief zijn aangegeven, worden iitgevoerd. Bovendien is in artikel 12opgeno.men dat de gemeente de vaste maafregelen uit het relionaal pakket ouurzame stedenbouwals minimum eis voor de stedenbouw toepast, iotdat het lanoeiili pakket duuzame stedenbouwbeschikbaar is. - .--"¿'

Voor de herontwikkeling van het onderhavige plan dienen de vaste maatregelen, de variabelemaatregelen welke kostenneutraal of kosteñnegatief zijn en de minimum eÉen ret oetr"Lt ing totstedenbouw zoals vermeld in het convenant ou-uzaani gouwãn Gewest Midden-iimourg toe teworden gepast.

lndien tussentijds een nieuw convenant duuzaam bouwen zou mogen worden ondertekend, dandienen de alsdan gerdende richflijnen te worden gehanteero.

- aanpasbaar bouwen/seniorenhuisvesting/sociale veiligheid en criminaliteitspreventie
ln de concept-nota 'wonen in weert, beleids-visie 2003+' üôiái ònoer andere aandacht besteedaan specifieke doelgroepen waaronder ouderen en gehandicàpten Kwaliteit entoekomstgerichtheid mSak!woningbouw duuzaam. Het Handboek woonkeur, waarin eisen vandiverse belangenorganisaties.zoais de g9!3n!!captenraad, oe vrouwen Advies Gommissie,ouderenbonden en het PolitiekeurmerkVeiliq 

Woå:n uer*årkt zijn, dient aË iã¡ai"ãJ'ö"nomen teworden. De plannen dienen te voldoen aan ãe basiseisen uan ñét handboek woonreui.'Ë; ñ;ivooral aandacht besteed te worden aan de.levensloopbestenoitrreio van wonin!ãn.'ñer neteventuele toepassen.van pluspakketten in het kader üan nãt ¡¡ãndboek Woonkeur dient naderoverleg plaats te vínden. De woonomgeving dient te voldoen âãn o" huidige r<wãl¡ier:iseisen.

- het plan dient te voldoen aan het politiekeurmerk Veilig wonen.

d. Ontwerpbeperkingen

F|j 9". 
planuitwerking mogen geen gebouwen worden geprojecteerd op een kleinere afstand tot hettankstation op de hoek Graafschap Hornelaan/Baronie-st'raá, ããn o" huidige arstãnoìan nettankstation tot de torenflat.

Bijlagen:
- concept visualisatie/globale schets
- kaart plangebied
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