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1. Inleiding  
In dit hoofdstuk zal een korte toelichting volgen op de betreffende locatie met zijn opstallen. Vervolgens 
wordt kort ingegaan op de eigendomspositie en de initiatiefnemers.  
 

1.1. Algemeen  
Deze notitie is opgesteld in het kader van het initiatief voor het herontwikkelen van de percelen hoek 
Beekpoort-Nazarethsteeg te Weert, en geeft een nadere onderbouwing van het plan als ook van het 
belang voor zijn directe omgeving en voor de gemeente Weert. De initiatiefnemers zijn er van overtuigd 
dat het plan een grote kwaliteitsimpuls levert voor het betreffende gebied en tevens inspeelt op een 
grote vraag vanuit de woningmarkt. In figuur 1 is het plangebied (rode vlak) te zien in relatie tot zijn 
omgeving. Op dit perceel bevinden zich de volgende opstallen:  

• Twee twee-onder-een-kap woningen aan de zijde Beekpoort;  

• Een stadsboerderij op de hoek van Beekpoort/Nazarethsteeg;  

• Meerdere garageboxen gelegen aan de zijde Nazarethsteeg;  

• Oude industriële bebouwing op het binnenterrein.  
De situatietekening van de bestaande situatie is toegevoegd als Bijlage 1.  

 

1.2. Eigendomspositie  
Het perceel met de bestaande opstallen zijn eigendom van 
 

1.3. Initiatiefnemers  
De initiatiefnemers voor de herontwikkeling zijn:  

  

Figuur 1: Luchtfoto plangebied.  
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2. Huidige situatie  
Om een duidelijk beeld te schetsen bij de huidige situatie zal onderstaand een toelichting volgen op de 
bestaande opstallen en (markt)situatie, gevolgd door enkele beelden.   
 

2.1. Probleemstelling  
De huidige situatie omvat een aantal opstallen welke in zéér slechte staat verkeren, zowel constructief, 
bouwtechnisch als bouwfysisch. De opstallen renoveren zou uitmonden tot complete herbouw; ofwel 
nieuwbouw. De tweekapper en de oude boerderij beschikken daarnaast over weinig functionele ruimte 
waarmee opwaardering naar de hedendaagse gewenste kwaliteit haast niet mogelijk is. Zo zijn 
bijvoorbeeld de plafond- en dak hoogtes te laag om hier een degelijk isolatiepakket in aan te brengen. 
Tot slot zou het opwaarderen van het bestaande vastgoed zo kostbaar worden dat de woningen niet 
tegen een reële prijs verkocht kunnen worden.  
De locatie vormde in het verleden een “achterkant”; de bebouwing hield hier achter als het ware op. 
Echter vormt de Beekpoort in de huidige situatie een integraal onderdeel van een gebiedsontwikkeling, 
namelijk de Werthaboulevard. Verwacht zou mogen worden dat dit (ook) een plek is welke kwaliteit 
uitstraalt. Echter is dit niet het geval waarmee de plek met zijn bestaande opstallen afbreuk doen aan 
de beeld- en leefkwaliteit van de omgeving.  
Momenteel is sprake van een groot te kort aan levensloopbestendige stadswoningen in het hogere 
segment. Met de (mogelijke) herontwikkeling van deze locatie doet de kans zich voor om antwoord te 
geven op deze grote vraag vanuit de markt. Hiermee kan een deel van de betreffende doelgroep van 
hun gewenste woning voorzien worden.   
 

2.2. Beelden 
Zoals reeds toegelicht bevinden de opstallen in de huidige situatie zich in zéér slechte staat. Opgemerkt 
dient te worden dat de voorzijde van de tweekapper dit enigszins “camoufleert” doordat deze nog in 
redelijke staat verkeerd. Echter zal op onderstaande beelden te zien zijn dat ook dit pand in zeer slechte 
staat verkeerd. Onderstaand volgen enkele beelden welke deze uitspraak ondersteunen.  

  

Figuur 2: Impressie huidige situatie binnenplaats. 
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Figuur 3: Impressie huidige situatie achterzijde schuur stadsboerderij.  

Figuur 4: Impressie huidige situatie binnenplaats.  
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Figuur 5: Impressie huidige situatie voorzijde tweekapper aan Beekpoort.  

Figuur 6: Impressie huidige situatie achterzijde tweekapper aan Beekpoort.  
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Figuur 7: Impressie huidige situatie stadsboerderij.  

Figuur 8: Impressie huidige situatie zij-/langsgevel stadsboerderij.  
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Figuur 9: Impressie huidige situatie overdekte parkeerplaatsen op binnenplaats.  

Figuur 10: Impressie huidige situatie binnenkant schuur stadsboerderij.  
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3. Planlocatie in relatie tot context 
Om te komen tot een zorgvuldige inpassing van het plan is de context in beeld gebracht. Onderstaand 
zal eerst de historische context en de huidige context behandeld worden. Hierna zal ingegaan worden 
op de verbindende functie van de locatie en de marktbehoefte waar het plan op afgestemd is.  
 

3.1. Analyse context; historie tot heden 
Door initiatiefnemers is een studie verricht naar de historische en hedendaagse context/situatie van het 
plangebied met hierbij de omgeving. Deze studie heeft de volgende informatie opgeleverd:  

• De positie van de middeleeuwse stadsomwalling komt overeen met de huidige Wilhelminasingel 
waarmee de locatie Beekpoort/Nazarethsteeg buiten de historische stadsomwalling gesitueerd 
was;  

• De Beekpoort vormde een van de toegangspoorten in de middeleeuwse stadsomwalling tot de 
binnenstad van Weert, waarmee deze locatie een verbinding vormde tussen de binnenstad en 
het buitengebied aan de westzijde van Weert;  

• De stadsmuur is verwijderd en op de plaats hiervan zijn de singels aangelegd;  

• De Singels vormen in het stedelijk weefsel nog steeds de “afkadering” van de historische 
binnenstad anno heden;  

• Zowel de Nazarethsteeg als de Beekpoort zijn zichtbaar op het oudst gevonden kaartmateriaal 
wat dateert uit circa 1850 / 1900, zie onderstaande afbeelding;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De panden gesitueerd aan de Wilhelminasingel (met de achterzijde gericht naar de planlocatie) 
zijn gerealiseerd in de jaren 30 van de vorige eeuw;  

• De langsgevelboerderij aan de Nazarethsteeg dateert uit circa 1920;  
  

Figuur 11: Kaart weert uit circa 1900.  

Figuur 12: Boerderij gesitueerd met 
de kopgevel aan de Beekpoort en 
met de langsgevel aan de 
Nazarethsteeg.  
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• De twee-onder-een-kap woning aan de Beekpoort is in 1945 als boerderij gebouwd en rond de 
jaren 60 van de vorige eeuw verbouwd tot de woning zoals deze zich in zijn huidige staat bevind;  

• Het gebied achtergelegen aan de Singels, is rond 2005 in (her)ontwikkeling genomen waarbij 
projecten als Poort van Limburg en Ceres zijn ontwikkeld en waar momenteel de Wertha-
boulevard wordt ontwikkeld. Het gevolg van deze gebiedsontwikkeling is dat het plangebied 
geen “achterzijde” meer betreft maar onderdeel uitmaakt van de stadsuitbreiding aan de 
westzijde van de binnenstad van Weert. Onderstaand enkele beelden van deze ontwikkeling 
met een hedendaagse architectuur.  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figuur 14: Poort van Limburg, zijde Basin.  

Figuur 15: Ceres, zijde Beekpoort.  

Figuur 13: Poort van Limburg, zijde Beekpoort.  
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De locatie Beekpoort/Nazarethsteeg verder in beschouwing genomen, resulteert in de volgende info: 

• De bebouwing aan de zijde Beekpoort betreft een twee-verdiepingswoning en sluit qua massa 
bij de bebouwing in zijn directe omgeving (woonhuis  Beekpoort nr. 13, en de panden 
aan de Wilhelminasingel);  

• De bebouwing gesitueerd aan de Nazarethsteeg betreft een stadsboerderij met een zeer lage 
verdiepingshoogte en heeft geen enkele relatie naar de omliggende bebouwing;  

• De stadboerderij, uitgevoerd in wit geschilder metselwerk, is met de kopse gevel gesitueerd 
aan de Beekpoort en met de langsgevel aan de Nazarethsteeg; 

• De overige opstallen betreffen schuren en garageboxen welke niet relevant en/of waardevol 
worden geacht aangezien deze geen culturele en/of historische waarde vertegenwoordigen;  

• Kenmerken voor de Nazarethsteeg is de bebouwing welke op de erfgrens gesitueerd is en 
hiermee direct aan de autoluwe straat grenst; zie onderstaande afbeelding.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op onderstaande afbeelding is de plattegrond van het plangebied in zijn huidige situatie te zien met 
hierin gearceerd de bestaande opstallen en oriëntatie hier van. Ten eerste is de langgerekte vorm van 
de stadsboerderij te zien, direct grenzend aan de Nazarethsteeg. Ook is de losstaande tweekapper te 
zien, grenzend aan de Beekpoort en hiermee oriënteert op de witte woning van Paquay, Beekpoort 13.  

 

 

 

  
  
   
 
 
 

Figuur 16: Nazarethsteeg met bebouwing grenzend aan straat.  

Figuur 17: Plattegrond plangebied in huidige 
situatie.  
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3.2. Schakel tussen binnenstad en Werthaboulevard  
Langs de Zuid-Willemsvaart, aan de industriekade, wordt momenteel het project Werthaboulevard, 
bestaand uit een groot aantal appartementen en woningen ontwikkeld. De Beekpoort zal als zeer 
belangrijke verbinding tussen de binnenstad en deze ontwikkel locatie gaan fungeren, dit is te zien in 
onderstaand figuur. Hierbij is het van belang dat deze “verbinding” een gebied betreft welke voor 
bewoners en/of gebruikers een behaaglijk en veilig gevoel geeft. De herontwikkeling van de hoek 
Beekpoort/ Nazarethsteeg zal een grote toegevoegde waarde leveren bij de opwaardering van de 
kwaliteit van de genoemde verbinding en daarmee van de verblijfskwaliteit van dit gebied. Met andere 
woorden; door de Beekpoort een betere uitstraling te geven, zal dit een ware toevoeging zijn voor het 
totale plangebied gelegen aan de Zuid-Willemsvaart.  

 

3.3. Marktbehoefte  
Door de gemeente Weert is nadrukkelijk aangegeven de ontwikkeling te richten op levensloop-
bestendige stadswoningen. Deze stelling is gebaseerd op de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 
2018 tot en met 2021. Hetgeen wordt ook bevestigd door René Dwars, welke door initiatiefnemers is 
ingeschakeld als adviseur. Door Dwars Makelaardij wordt de behoefte van binnenstedelijk gesitueerde 
hoogwaardige levensloopbestendige woningen bevestigd. Er is sprake van een relatief grote groep 
mensen in de leeftijdscategorie 55-75 jaar welke behoefte hebben aan een hoogwaardige 
levensloopbestendige stadswoning, veelal als alternatief voor een appartement. Echter ontbreekt het 
aanbod van dergelijke woningen op een binnenstedelijke locatie.  

  

Figuur 18: Verbinding plangebied, binnenstad en Werthaboulevard.  
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4. Uitwerking plan 
De locatie van het plangebied is gesitueerd aan de rand van het centrum van Weert. Een in het oog 
springende locatie, waarvan verwacht zou worden dat dit soort “achtergebleven” plekken in de stad 
anno 2019 niet meer aanwezig zouden zijn, en dat deze hoek zich in een “fris en onderhouden” staat 
zou bevinden. Echter is dit (helaas) niet het geval. De locatie ziet er verpaupert uit, waarmee deze 
afbreuk doet aan de kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Met dit initiatief zal deze hoek 
getransformeerd worden tot een mooie en kwalitatieve plek in de binnenstad van Weert, waar in directe 
nabijheid van de binnenstad doch in alle rust gewoond kan worden. 
In dit hoofdstuk zal toegelicht worden hoe initiatiefnemers invulling hebben gegeven aan de ontwikkeling 
van het betreffende plangebied. Ingegaan zal worden op de uitgangspunten en de daadwerkelijke 
uitwerking. 
 

4.1. Afstemming stedenbouwkundig plan op context  
Initiatiefnemers hebben in samenwerking met Wauben Architects de stedenbouwkundige opzet van het 
plan ontwikkeld. Doel hierbij was deze opzet af te stemmen op de huidige (en historische) situatie. 
Onderstaand volgen belangrijke uitgangspunten welke van toepassing zijn op het nieuwe steden-
bouwkundig plan.  

• De massa van de nieuwe bebouwing aan de Beekpoort behoeft geen aanpassing ten opzichte 
van de huidige situatie daar deze goed aansluit bij zijn omgeving. De omvang van de massa 
vormt een “losse korrel” welke aansluit bij de omgeving. De massa in de nieuwe situatie aan de 
Beekpoort is dus ongewijzigd gebleven.  

• De situering en oriëntatie van de massa van de nieuwe bebouwing aan de Nazarethsteeg is 
ongewijzigd gebleven ten opzichte van de huidige situatie. De kopse zijde van de massa is 
gesitueerd aan de Beekpoortzijde en de langsgevel is gesitueerd aan de Nazarethsteeg 
waarmee het gevoel van een steeg benadrukt wordt en het parkeer-plein wordt afgekaderd.  

• Zowel de nieuwe massa aan de Beekpoort als de nieuwe massa aan de Nazarethsteeg komen 
overeen met de bestaande massa’s. Zie onderstaande afbeelding; deze komt zo goed als 
overeen met de opzet in figuur 17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figuur 19: Plattegrond nieuw stedenbouwkundig plan; massa en oriëntatie komt overeen 

met plattegrond in huidige situatie.  
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• Door de volumes uit te voeren in wit geschilderde baksteen, zoekt de bebouwing aansluiting bij 
de woning  (Beekpoort nr. 13). De Beekpoort moet hiermee als een symbolische 
“poort” fungeren naar de stadsuitbreiding aan de Werthaboulevard doordat je dit plangebied als 
het ware betreed door een “wit straatje”; zie onderstaande afbeelding als referentieschets.  

 
 
 

• Gekozen is voor een hedendaagse architectuur aangezien de Beekpoort en Nazareth-steeg 
géén onderdeel vormden van de historische binnenstad. Hiermee sluit de bebouwing aan bij de 
nieuwbouw gelegen langs/aan de Werthaboulevard.  

• De gemeente weert heeft een duidelijke bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van het 
huidige plan. Diverse gesprekken hebben plaatsgevonden met Marianne Arts en Peter Kuppens 
waarbij hun sturing hebben gegeven omtrent woningtypologie, massaopbouw en stedenbouw-
kundige opzet.  

• Het plan beschikt over een omsloten parkeerterrein gelegen achter de woningen. Voordeel hier 
van is dat auto’s uit het zicht geparkeerd staan waarmee het straatbeeld kwalitatiever oogt. 
Tevens staan de auto’s hiermee veilig geparkeerd waarmee de kwaliteit van het plan toeneemt.  

• De massa aan de Beekpoort en aan de Nazarethsteeg zijn aan elkaar verbonden door middel 
van een (tuin)muur. Echter is deze muur teruggelegd van beide massa’s zodat de massa’s van 
elkaar onderscheiden worden.  

 

 

  

Figuur 20: Symbolische poort (Beekpoort) naar stadsuitbreiding aan Werthaboulevard.  
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4.2. Massastudie 
Het plan omvat een zevental kwalitatief hoogwaardige levensloopbestendige (stads)woningen. Bij de 
ontwikkeling van het plan ,in samenspraak met Wauben Architects uit Geleen, is een visie ontwikkeld 
voor de stedenbouwkundige en architectonische opzet. Uitgangspunt is dat de kwaliteit en architectuur 
van de woningen een directe aansluiting vinden bij de bestaande bebouwing in zijn directe omgeving.  
 
Om te komen tot een verantwoorde stedenbouwkundige inpassing, is een massa-studie gemaakt in de 
betreffende omgeving/context; zie onderstaande figuren. In samenspraak met de architect is de massa 
bepaald van de planontwikkeling om hiermee aansluiting te zorgen bij de context. Zoals eerder vermeld 
heeft de gemeente Weert hier ook een rol in vervuld;  hebben sturing 
gegeven omtrent massaopbouw en de stedenbouwkundige opzet van het plan.  
In vormgeving en architectuur wordt aansluiting gezocht bij de ontwikkeling aan de Werthaboulevard. In 
overleg met de stedenbouwkundige van de gemeente Weert, is invulling gegeven aan een “losse korrel” 
voor de bebouwing aan de Beekpoort zijde om hiermee voor enige “lucht” in het plan te zorgen.  

Figuur 21: Massastudie ontwikkeling levensloopbestendige woningen aan Beekpoort / Nazarethsteeg.  

Figuur 22: Massastudie ontwikkeling levensloopbestendige woningen. Zicht vanuit Munten op woningen aan Beekpoort.  
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Figuur 23: Massastudie ontwikkeling levensloopbestendige woningen. Zicht vanuit Beekpoort.  

Figuur 24: Massastudie ontwikkeling levensloopbestendige woningen. Zicht vanuit Nazarethsteeg.   

Figuur 25: Massastudie ontwikkeling levensloopbestendige woningen aan Beekpoort / Nazarethsteeg.  
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4.3. Verkavelingsopzet 
Na toelichting gegeven te hebben op de stedenbouwkundige opzet en inpassing is het zaak aandacht 
te besteden aan de nadere uitwerking van het plan. Onderstaand volgt de verkavelingsopzet met hierbij 
de uitgangspunten van het plan opgesomd. Tevens is onderstaand een afbeelding te zien met hierin 
weergegeven de verkavelingsopzet / planuitwerking.  

• Het plan voorziet een zevental levensloopbestendige (stads)woningen bestaande uit 2 typen: 
o Aan de zijde Beekpoort zijn twee levensloopbestendige twee-onder-een-kap woningen 

gesitueerd op nagenoeg gelijke positie met de bestaande tweekapper;  
o Aan de zijde Nazarethsteeg zijn vijf levensloopbestendige woningen gesitueerd; 

• Bij het inrichten van het perceel is rekening gehouden met een korrelgrootte welke past bij zijn 
omgeving, conform afspraak met de gemeente;  

• Iedere woning beschikt over een (stads)tuin welke niet alleen via de woning te betreden is, maar 
ook via een achterom, grenzend aan de collectieve binnenplaats;  

• De collectieve binnenplaats is ruim van opzet als gevolg van een heldere beëindiging van de 
achtertuinen. Tevens voorkomt dit verrommeling van bijvoorbeeld private tuindelen gelegen 
achter de tuinbergingen;  

• Iedere woning beschikt over een tuinberging/opslag. Het exterieur hiervan zal bij allen hetzelfde 
afgewerkt worden om eenheid en kwaliteit te waarborgen;  

• De bebouwingsdichtheid van 7 woningen op dit perceel is relatief laag en eveneens afgestemd 
op de omgeving;  

• De bebouwingshoogte is maximaal 2 bouwlagen hoog waardoor zontoetreding en privacy van 
achtergelegen bestaande bebouwing aan de Wilhelminasingel blijft gewaarborgd;  

• De woningen gelegen aan de Nazarethsteeg liggen circa een halve meter uit hun perceels-
grens om de woningen vrij van de straat te houden. Op deze smalle strook kan tevens groen 
aangebracht worden wat bijdraagt aan de beeldkwaliteit van zowel de steeg als het gevelbeeld.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Figuur 26: 
Verkavelingsopzet / 
planuitwerking.  
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4.4. Verkeer  
Naast het uitwerken van het woningbouwplan hebben initiatiefnemers ook een visie omtrent (auto) 
verkeer en bijbehorende zaken. Onderstaand volgen een aantal uitgangspunten omtrent deze zaak met 
betrekking tot het plan.  

• Het gehele plan betreft een besloten (woon)gebied waarbij de binnenplaats uitsluitend 
toegankelijk is voor de bewoners van het plan. Het binnenterrein is afgesloten door middel van 
een dubbele poort. Auto’s kunnen hiermee veilig en uit het zicht geparkeerd worden wat 
bijdraagt aan de kwaliteit aan de buitenzijde van het plan;  

• Op de binnenplaats zijn 10 parkeerplaatsen opgenomen. In het plan zal iedere woning dus de 
beschikking hebben over circa 1,5 parkeerplek. Hiermee wordt niet voldaan aan de gestelde 
parkeernorm van 2,0. Echter zijn de initiatiefnemers er van overtuigd dat met de norm van 1,5 
ruimschoots wordt voldaan aan de maatschappelijke behoefte van parkeren. Tevens wordt dit 
plan ontwikkeld voor een doelgroep waarvan wordt verwacht dat deze gemiddeld niet zullen 
beschikken over 2 auto’s per huishouden. Voor een verdere onderbouwing wordt verwezen 
naar Bijlage 2. 

• Ten zuiden van het plangebied liggen enkele garages en vanuit de eigen planontwikkeling zal 
enkel het achterterrein ontsloten hoeven te worden waarmee slechts enkele verkeers-
bewegingen via de Nazarethsteeg plaats zullen vinden.  
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4.5. Beeldkwaliteit en architectuur 
Zoals eerder beschreven, ligt de ontwikkeling (vanuit historie gezien) in een voormalig buitengebied. In 
de omgeving zijn in het afgelopen decennium diverse grote nieuwbouwplannen verrezen. De 
tegenovergelegen hoogbouw kenmerkt zich door een neo-modernistische architectuur; sober in vorm 
en materiaalkeuze. De ontwikkeling van de 5 en 2 woningen vraagt een aansluiting op deze stijl. Het 
zou niet passen om de jaren-30 stijl vanuit de Wilhelminasingel door te trekken. Voor de uitwerking 
wordt daarom gekozen voor een zachte, tijdloze, rustige en modernistische stijl. Woningen worden 
maximaal 2 bouwlagen hoog en afgedekt met platte daken. Onderstaand volgen enkele referentie-
beelden.  
 

    
 

    
 

      

 
 
 
 

  

Figuur 27: Referentiebeelden architectuur.   
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4.6. Uitwerking 
Initiatiefnemers hebben in de periode september 2018 tot april 2019 het plan voor de ontwikkeling 
uitgewerkt in nauw overleg met de gemeente Weert voor de indiening van een principeverzoek tot 
bestemmingsplanwijziging. Daarbij heeft ook een informele behandeling door de welstands- en 
monumentencommissie plaatsgevonden in juni 2019. Hierbij is de volgende reactie verstrekt:  
 
“De commissie stemt in met de hoofdopzet van het plan en is positief over het voorterrein voor de 
woningen. Wel wordt opgemerkt dat in de vormgeving veel verschillende maatregelen zijn toegepast 
om een gevarieerd gevelbeeld te ontwerpen. De commissie adviseert meer eenheid in het ontwerp te 
brengen. Dit kan bijvoorbeeld door de kozijnen meer op elkaar af te stemmen. De hoekpartij is erg 
introvert vormgegeven en behoeft nog aandacht, evenals de hemel-waterafvoeren. De commissie 
adviseert de garage iets terug te leggen ten opzichte van de rooilijn. Het steenmonster kan beoordeeld 
worden als het ontwerp definitief is”.  
 
Om meer rust in het plan te brengen is het oorspronkelijke plan aangepast. T.a.v. de kleurstelling is 
vervolgens gekozen voor een uniforme wit geschilderde baksteen. Dakranden zijn uniform gehouden in 
hoogte. Kleurstellingen worden nader bepaald doch worden daar waar mogelijk afgestemd op de directe 
omgeving.  
 
Beeldtaal bestaat uit identieke volumes voor de tweekapper en de 5 rijwoningen. De woningen zijn 
dusdanig gerangschikt dat deze allemaal in dezelfde richting staan waarmee een duidelijk begin en 
einde van iedere woning zichtbaar is. Deze indeling wordt versterkt door het toepassen van gevelkaders 
rond voordeuren, op de overgangen en hoeken. 

 
 

 

 

  

Figuur 28: Gevelbeelden woningen Beekpoort en Nazarethsteeg.  
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4.6.1. Woningen Beekpoort  
De 2 woningen aan de Beekpoort zijn ruim van opzet. Verhouding begane grond / verdieping is 50/50 
waarmee deze woningen ook uitermate geschikt zijn voor een gezin met bijvoorbeeld een zorg of hulp-
behoevend kind of een inwonende zorgbehoevende ouder.  
Op de begane grond is een volwaardige zorg-badkamer gesitueerd in het midden van de woning. 
Slaapkamer is naar de tuin gericht. Op de verdieping is een volwaardig slaapprogramma ingepast met 
extra badkamer, toilet en bergruimte / ruimte voor techniek. Zie onderstaande afbeelding voor de 
plattegrond van de begane grond en eerste verdieping.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.6.2. Woningen Nazarethsteeg  
De 5 woningen aan de Nazarethsteeg zijn identiek en in dezelfde richting geplaatst. Hoekwoning krijgt 
een verbijzondering door middel van een hoekraam waarmee deze woning zich aan 2 straatgevels 
oriënteert. 
Ook deze woning heeft een volwaardig bad en slaapprogramma op de begane grond. De verdieping is 
verhoudingsgewijs kleiner en ligt enkel op het hoofdvolume. Ondanks het beperktere verdiepings-
oppervlak, is hier ook een volwaardig slaapprogramma ondergebracht voor bijvoorbeeld logerende 
(klein)kinderen. Zie onderstaande afbeelding voor de plattegrond van de begane grond en eerste 
verdieping.  

 

 
  
 

  

Figuur 29: Plattegrond woningen Beekpoort.  

Figuur 30: Plattegrond 
woningen Nazarethsteeg.  
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4.7. Vergelijking bestaande-/ nieuwe situatie  
In onderstaande tabel is een vergelijking gemaakt tussen de bestaande en nieuwe situatie. Opgemerkt 
dient te worden dat de getallen vooralsnog indicatief zijn.   
 
Tabel 1: Oude situatie versus nieuwe situatie.  

 Oude situatie  Nieuwe situatie  

Omvang perceel  1350 m2 1350 m2 

Aantal woningen  3 7 

Aantal garage(boxen)  5 0 

Industriële functies  Ja Nee 

Bebouwd oppervlak  943 m2 580 m2 

Verhard oppervlak (bestrating) 407 m2 535 m2 

Oppervlak groen  0 m2 235 m2 

Aantal parkeerplaatsen  10 10 

 
Concluderend kan er gezegd worden dat het bebouwd oppervlak in de nieuwe situatie fors afneemt en 
het oppervlak groen in de nieuwe situatie fors toeneemt. Dit zijn belangrijke aspecten welke de 
leefbaarheid en kwaliteit van het plan en zijn omgeving sterk verbeteren.   
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Bijlage 1 – Tekening bestaande situatie;  
  

Figuur 31: Tekening bestaande situatie met oppervlaktes (indicatief). 
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Bijlage 2 – Notitie parkeernorm;  
 

Op 22 juni 2018 heeft een overleg plaatsgevonden inzake het initiatief tot het ontwikkelen van woningen 

op de percelen eigendom van , gelegen op de hoek Beekpoort/Nazarethsteeg te 

Weert. Hierbij waren aanwezig: 

Door de gemeente Weert is daarbij aangegeven dat een Parkeernorm van 2,0 (op eigen terrein) 

gehanteerd dient te worden per te ontwikkelen woning. 

 

Volgens de initiatiefnemers is deze norm niet realistisch. Om dit standpunt te onderbouwen zijn de 

volgende acties ondernomen; 

a. Het autobezit per huishouden binnen de gemeente Weert is nagegaan; 

b. Het autobezit in de leeftijdscategorieën 20 t/m 30 jaar en 30 t/m 50 jaar per duizend inwoners 

binnen Nederland is nagegaan; 

c. Ervaringen inzake Parkeernorm referentiesteden is beschouwd; 

d. Trends inzake gebruik overige vervoersmogelijkheden binnen Nederland zijn nagegaan; 

e. Bereikbaarheidskenmerken planlocatie zijn nagegaan. 

f. Openbare parkeervoorzieningen nabijheid planlocatie zijn nagegaan. 

 

Onderstaand zijn de resultaten van voorgenoemde acties weergegeven; 

 

1. Autobezit per huishouden binnen de gemeente Weert; 

Volgens het CBS (peildatum 2016) bezit een doorsnee huidhouden binnen het betreffende 

plangebied (incl. het centrum van Weert) 0,5 tot 0,8 privé auto’s. Verwezen wordt naar 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/49/veel-auto-s-in-grote-steden-ondanks-laag-autobezit. 

Het aantal zakelijke (lease) auto’s betreft ca 15% van het totaal aantal auto’s in Nederland. Dit 

resulteert in een totale hoeveelheid auto’s per huishouden binnen het betreffende plangebied 

(incl. het centrum van Weert) van 0,58 tot 0,92 auto’s! 

 

2. Autobezit in de leeftijdscategorieën 20 t/m 30 jaar en 30 t/m 50 jaar; 

Volgens het CBS (peildatum 2017); “Nederlanders en hun auto” is het autobezit in Nederland 

als volgt: 

- In de leeftijdscategorie 20 tot en met 30 jaar bezit men gemiddeld 327 auto’s per duizend 

inwoners. 

- In de leeftijdscategorie 30 tot en met 50 jaar bezit men gemiddeld 584 auto’s per duizend 

inwoners. 

 

3. Parkeernorm referentiesteden; 

T.b.v. de planontwikkeling is tav de stedenbouwkundige opzet architect en stedenbouwkundige 

geraadpleegd. Deze heeft een zeer ruime ervaring als stedenbouwkundige en is 

bij vele stedenbouwkundige plannen in geheel Nederland betrokken. Zijn ervaring is dat in het 

merendeel van vergelijkbare gemeenten/locaties een fors lagere norm gehanteerd wordt! 

  

4. Trend inzake gebruik overige vervoersmogelijkheden; 

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van alternatieve vervoersmogelijkheden binnen Nederland 

de afgelopen jaren is toegenomen. Experts verwachten voor de toekomst een verdere groei van 

het gebruik van alternatieve vervoersmogelijkheden. Relevant voor de planontwikkeling zijn; 

- Gebruik openbaar vervoer (trein en bus) neemt toe. Het treingebruik is in de periode 2011-

heden toegenomen en zal naar verwachting van heden- 2030 verder toenemen. Over de 

periode 2011-2030 wordt een totale groei verwacht van maar liefst 25-33%; 

- Gebruik fiets en (OV fiets) neemt toe.  

- Gebruik van de elektrische fiets neemt toe. De actieradius van de elektrische fiets neemt 

enorm toe waardoor inzet toe neemt. 

Tav voorgenoemde wordt verwezen naar;   

https://mobiliteit.gelderland.nl/Trends/480451.aspx?t=Mass+transit+neemt+toe 
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5. Bereikbaarheidskenmerken planlocatie. 

Voor dit item is de planlocatie beschouwd in relatie tot de ligging van de openbaar vervoer 

voorzieningen, te weten; 

- Treinstation; 

De afstand van de planlocatie naar het station van Weert bedraagt ca .1,1 km en is 

daarmee goed lopend bereikbaar!  

- Busvervoer; 

Opstapplaatsen voor busvervoer zijn gelegen op de Wilhelminasingel en zijn daarmee 

binnen enkele honderden meters bereikbaar! 

 

6. Openbare parkeervoorzieningen nabijheid planlocatie. 

Aanwezige openbare parkeervoorzieningen in de nabijheid van de planlocatie betreffen; 

- Openbare parkeerplaats Beekpoort; deze parkeervoorziening heeft een capaciteit van ruim 

70 parkeerplaatsen. De afgelopen periode heeft meerdere malen een controle 

plaatsgevonden waaruit een redelijk tot lage bezettingsgraad is gebleken! 

- Openbare parkeergarage Poort van Limburg; deze parkeergarage heeft een capaciteit van 

ca 110 parkeerplaatsen en heeft redelijk tot lage bezettingsgraad! 

 

Conclusie; 

De initiatiefnemers achten voorgenoemde argumentatie ruimschoots voldoende om te stellen dat een 

parkeernorm van 2,0 (op eigen terrein) niet realistisch en zeker niet van deze tijd zijn. De initiatiefnemers 

wensen hierover in overleg te treden met de gemeente Weert! 

 




