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Onderwerp

Principeverzoek verplaatsing Cafetaria De Tup naar Nassaulaan 60A/62

Voorstel

In principe en onder voorwaarden met het verzoek voor de verplaatsing van Cafetaria De
Tup naar de Nassaulaan 60A/62 in te stemmen.

Inleiding

Door Jacobs milieu advies, de heer S. Jacobs, is namens Cafetaria De Tup aan de
Maaseikerweg 1404 bijgaand principeverzoek ingediend. Het verzoek heeft betrekking op
de voorgenomen verplaatsing van de cafetaria van de Maaseikerweg 1404 naar de
Nassaulaan 60A/62.

De eigenaar van het terrein aan de Maaseikerweg 140 heeft aangegeven dat de familie
Franssen, exploitanten van de cafetaria, het terrein dient te verlaten. Om de klanten van
dienst te kunnen blijven, is naar een locatie in de omgeving gezocht. Die is met de
voormalige apotheek aan de Nassaulaan 60A/62 gevonden.

Ter plaatse is van toepassing het bestemmingsplan'Woongebieden 2OL4'. De bestemming
is'Wonen' met de aanduiding 'dienstverlening'. Ter plaatse is maximaal 1 woning
toegelaten. Deze is aanwezig op de verdieping. Een cafetaria betreft een horeca
voorziening (horeca 2). Er wordt dan ook niet aan het bestemmingsplan voldaan.

Beoogd effect/doel

Wij faciliteren initiatieven van onze inwoners en bedrijven, mits passend in ons beleid, of,
indien het afwijkt, goed gemotiveerd. Het doel is de leegstand op te heffen en een nuttig
gebruik voor het pand aan de Nassaulaan 60A/62 te bewerkstelligen. Het doel is verder te
borgen dat een ondernemer zijn bedrijf kan blijven voortzetten. Verder hebben 10
jongeren een bijbaantje in de cafetaria.
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Argumenten

1. Er wordt per saldo geen nieuwe horeca-gelegenheid toegevoegd.
In de Structuurvisie Weert 2025 is beleid vastgelegd ten aanzien van horeca-
voorzieningen. Hiervan wordt concentratie in de binnenstad voorgestaan. Bestaande
horeca-voorzieningen in de wijkwinkelcentra en verspreid in de woonwijken zijn positief
bestemd. In dit geval kan de vestiging van horeca onderbouwd worden met het opheffen
van een horeca-voorziening elders.

2. Er is voldoende parkeergelegenheid.
Volgens de CROW publicatie 317'kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'geldt voor een
cafetaria op deze ligging een gemiddeld parkeerkencijfer van 6 parkeerplaatsen per 100
m2 bvo. De publicatie geeft ook aan dat voor de functie cafetaria alleen globale
parkeerkencijfers worden gegeven. Er wordt geadviseerd om een forse marge in acht te
nemen voor het parkeerkencijfer. De behoefte van 9 parkeerplaatsen is dan mogelijk
reëler. Op eigen terrein zijn 4 parkeerplaatsen aanwezig. Verder is er een bovenwoning in
het pand aanwezig. Hierbij hooft ook een parkeerbehoefte. Dit houdt in dat er 6
parkeerplaatsen in de openbare ruimte opgevangen dienen te worden. Op zich is die
ruimte er wel. Naar verwachting kunnen er tijdens piekuren wel overlastsituaties ontstaan

Initiatiefnemer geeft zelf aan dat er doordeweeks 3 - 4 auto's staan en in de spits (rond
18.00 uur) 6 - B auto's. In het weekend staan er 5 - 6 auto's en in de spits (rond 18.00
uur) 8 - 10 auto's. In de zomer zijn de aantallen iets minder. De openingstijden zijn
beperkt, tussen 16.00 - 21.00 uur. Op zaterdag is de cafetaria daarnaasttussen 11.30 -
13.30 uur open.

3. Er wordt leegstand opgevuld.
Het pand aan de Nassaulaan 60A/62 staat al meerdere jaren leeg. Verder had de apotheek
ook een verkeersaantrekkende werkin g.

Kanttekeningen en risico's

1. De oppervlakte van het gebouw matcht niet met de oppervlakte van de cafetaria.
Het gebouw heeft op de begane grond een oppervlakte van ca. 350 mz. Met een opgang
naar de bovenwoning en de oppervlakte van de cafetaria resteert een oppervlakte van
ruim 200 mz. Desgevraagd is door de initiatiefnemer aangegeven dat de resterende
ruimte ongemoeid wordt gelaten of gebruikt wordt als opslagplaats. Deze ruimte kan
echter gemakkelijk bij de friture betrokken worden als uitbreiding. De capaciteit wordt dan
vergroot. In dat geval ontstaat er een risico op parkeerproblemen. Dit is aan de voorkant
af te hechten door de voorwaarde op te nemen dat maximaal 100 m2 van het pand mag
worden gebruikt ten behoeve van de cafetaria en dat in het resterende deel geen
zelfstandige functies mogen worden gerealiseerd. Dit mag enkel als (opslag)ruimte
ondergeschikt aan de cafetaria worden gebruikt. Aan de initíatiefnemer is gevraagd of hij
bereid is tot sloop over te gaan, dit bleek echter niet het geval.

2. Er is geen draagvlak bij de omgeving.
Vanuit de omgeving zijn verschillende signalen ontvangen dat men de vestiging van een
cafetaria als ongewenste ontwikkeling ziet. De gemeente moet echter een algemeen
belang dienen. Op voorhand kan niet worden aangegeven dat de cafetaria tot
onoverkomenlijke problemen leidt. Leegstand leidt uiteindelijk tot verpaupering en sociale
onveiligheid.

3. Herontwikkeling van de locatie Maaseikerweg 140 bevindt zich nog in de
onderzoeksfase.
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Het is nog niet vanzelfsprekend dat herontwikkeling (woningbouw) van de locatie
Maaseikerweg 140 daadwerkelijk doorgang zal hebben. Op zich is voor de wijziging van
het gebruik van het pand Nassaulaan 604/62 een reguliere procedure van toepassing. Het
risico bestaat echter dat het wegbestemmen van de horecafunctie aan de Maaseikerweg
140 niet door gaat.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De te zijner tijd te verlenen vergunning staat open voor bezwaar en beroep. De
omwonenden kunnen van deze rechtsmiddelen gebruik maken.

Duurzaamheid

Er wordt bestaand vastgoed hergebruikt.

Uitvoering/evaluatie

Het is aan initiatiefnemer om een vergunning aan te vragen en een melding
activiteitenbesluit in te dienen.

Communicatie/ participatie

Initiatiefnemer wordt geinformeerd middels bijgaande brief. De woordvoerder namens de
omwonenden wordt telefonisch geïnformeerd over dit besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:

VTH: Peggy Caris
OG: Remco Boeren

Extern

Bijlagen:

1. Principeverzoek
2. Afbeeldingen
3. Antwoordbrief
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