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Beste heerJ,

Op24 april 2019 hebben wij een Wob-verzoekvan u ontvangen. Hierin steltu een aantal
vragen met betrekking tot appartementen aan de Maria Wijngaard. Hieronder krijgt u
een reactie.

1- Parkeernormen, plus het aandeel hiervan dat gereatiseerd is op eigen terrein van
de eigenaar en waar precies, in relatie tot 3 specifieke onderdelei van
kadasternummer 5933, 43 appartementen Maria Wijngaard, 22 appartementen
Maria wijngaard en kantoor land van Horne aan de Maria wijngaard.

Antwoord:
Bijgevoegd is de toelichting van het bestemmingsplan 'Deken sourenschool'. De
ontwikkeling is gebaseerd op dit bestemmingsplan. In paragraaf 2.3.4 is het beleid ten
aanzien van verkeer verwoord, in paragraaf 3.6 is ingegaan op de bestaande
infrastructuur en in paragraaf 5.3 ís ingegaan op de ontsluiting en het parkeren van de
nieuwe situatie.

2. Ligging een aantal hoofdingangen tot de bij hierboven genoemde onderdelen van
het gebouwencomplex gelegen op kadasternummer 5933.

Antwoord:
In het archief van de gemeente Weert hebben wij geen documenten gevonden waarop
het aantal hoofdingangen is aangegeven. Deze informatie kunnen wi¡ u daarom niet doen
toekomen.

3. Parkeerbeleid, parkeernormen, parkeervergunningen, parkeerplaatsen, in relatie
tot kadasternummers t487, 5047, 5339, SSS7, SSS9, 5933.

Antwoord:
De kadastrale nummers 5047 en 5558 kunnen wij niet traceren. De parkeernormen
worden niet specifiek aan kadastrale percelen toegekend maar zijn plangerelateerd. Blj
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een aanvraa g om gevln gsvergun ning ( bouwvergu n nin g) wordt bepaa ld hoevee I

parkeerplaatsen er moeten worden aangelegd.

4. De parkeerstalling en dan met name de bouwtekening en vergunning van
specifiek de in- en uitrit, de hellingbaan plus hellingspercentage, de bufferruimte
tot de weg, in relatie tot kadasternummer 1487.

Antwoord:
De bouwtekeningen van de parkeergarage, een situatietekening en een doorsnede
alsmede bouwvelgunning zelf treft u hierbij ingesloten aan. In de bouwvergunning
hebben wij geen stukken kunnen vinden met betrekking tot het hellirtgspercentage en de

bufferruimte tot de weg.

5. Verkeer, aantal verkeersbewegingen, verkeersregels en verkeersborden op de
eigen weg op eigen terrein (eenrichtingsweg, inrit Graafschap Hornelaan en uitrit
windesheimstraat) plus handhaving verkeersregels, in relatie tot de
kadasternummers 7487, 5047, 5557, 5933.

Antwoord:
Zoals hierboven aangegeven kunnen wij perceel5O4T niet traceren. Verder betreft de
bedoelde weg een eigen weg, waarvoor de gevraagde verkeersgegevens in het archief
van de gemeènte niet aanwezig zijn. Deze informatie kunnen wtj u daarom niet doen
toekomen.

6. Ete'oesiemming c,q. functies (Wonen, wonen en zorg, kantoorruirltle e,d.), plus

cie verkeerstoegangsweg en veieisten hiefLae, van de in puni 7 genaemde
onderdelen van het qebouwencomplex gelegen op de kadastemummers 5047,
5557 en 5933.

Antwoord:
Zoals hierboven aangegeven kunnen wij het kadastrale nummer 5047 niet traceren'
De bestemming van perceel 5557 is deels 'Verkeer' en deels'Wonen' onbebouwd. De

bestemming ván perceel 5933 is 'Wonen' met funct¡eaanduiding 'maatschappelijk' en
bouwaanduiding'specifieke bouwaanduiding - beeldkwaliteitsplan 2'. Het
bestemm ingsplan is d ig itaa I raadpleegbaar via www. ru imtelijkeplannen. n L

7. De realisatieovereenkomsf tussen het publiekrechtelijk lichaam de gemeente
Weert en de Bouwvereniging, met vermelding van het collectief-privé terrein
binnen perceeleigendom en inclusief de daarin genoemde bijlage 4, alsmede de
tekening van het definitieve inrichtingsplan die bij de gemeente is gedeponeerd.
Dit in relatie tot de kadasternummers 1487, 5047 en 5557.

Antwoord:
Zoals hierboven aangegeven kunnen wij het kadastrale nummer 5047 nlet traceren.
Een afschrift van de realisatieovereenkomst treft u hierbij ingesloten aan, alsmede
bijlage 4 het definitief ontwerp inrichtingsplan. Het definitieve inrichtingsplan dat bij de
gémèente gedeponeerd zou worden en conform de overeenkomst ook aan de bewoners
lleschikbaai gesteld zou worden, hebben wij niet kunnen vinden in het archief. Wij
hebben tevens bijgevoegd bijlage 3 bij de realisatieovereenkomst. Dit betreft het
programma van eisen waarin onder andere de ontsluitingsstructuur en het parkeren aan

bod komt.



lot slot
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met Marian A¡ts. Ze is telefonisch bereikbaar op (0495) 575 22t
en per e-mail via m.afts@weert.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethou

Bijlagen:
1. Toelichting bestemmingsplan Deken Sourenschool
2. Vergunning voor het bouwen van 44 appartementen
3. Situatietekening
4. Plattegrond parkeergarage en bergingen
5. Doorsnede
6. Realisatieovereenkomst
7. BUlage 3 bij realisatieovereenkomst
8. Bijlage 4 bij realisatieovereenkomst
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