
Correcties bestemmingsplan Woongebieden 2019

¡ Achterstestraat naast 9: binnenplanse afwijking laten vervallen.
. Ambachtenhof 11: bouwvlak ligt op verkeerde plaats, ligt nu tussen nummer 9 en 13 maar

het moet ten zuiden van nummer 13 liggen.
. Azaleaweg 10: aanduiding'bijgebouwen'opnemen ter plaatse van zijerf vanaf 1 m achter

bouwvlak
. Biest 43: aanduiding'begraafplaats'toevoegen ter plaatse van de graven in de achtertuin

(vanaf luchtfoto duidelijk te zien).
. Boshoverbeek naast 36: binnenplanse afwijking laten vervallen.
. Doolhofstraat 45: bouwvlak opnemen, woning is vergund, zie BAG, afwijking en

maatvoeringsaanduiding kunnen vervallen.
¡ Drakesteyn 2: ter plaatse van bouwvlak aanduiding 'dienstverlening'opnemen.
. Graafschap Hornelaan ter plaatse van de nummers 90 en 96 de aanduiding'horeca van

categorie 2' toevoegen aan bestemming'Centrum',
. Helmondseweg 2, percelen D 2223 en 2224, omzetten van'Verkeer'in'Wonen'met

aanduiding 'bijgebouwen', ook aanduiding 'bijgebouwen' op perceel D 2220 doortrekken
conform 'standaard'.

. Herenstraat 69-139, bouwvlak vergroten ter plaatse van gehele woonbestemming zodat
gehele bebouwing, incl. balkons, in bouwvlak ligt.

. Heuvelweg 11, perceel T 3636, helemaal woonbestemming geven en aanduiding
'bijgebouwen' doortrekken, ten koste van bestemming'Verkeer'.

. Heuvelweg 74, perceel T 3638 en 3639: helemaal bestemming 'Wonen'maken en
aanduiding 'bijgebouwen om de garage trekken, ten koste van bestemming 'Verkeer'.

. Hushoverweg 69C en 71: bouwstrook omzetten in 2 bouwvlakken. Bouwvlak ter plaatse
van nummer 69C op 3 m afstand van perceelsgrens projecteren aan zijde nummer 698
(dat is een uitbreiding met 1 m). Overigens zijn beide woningen vergund.
Maatvoeringsaanduiding kan vervallen.

¡ Joost van den Vondelstraat 25 en 27: bestemming'Wonen'onbebouwd aan voorzijde
woning doortrekken t.p.v, overkappingen.

¡ Kerkstraat naast 175, binnenplanse afwijking en maatvoeringsaanduiding laten vervallen.
. Keulerstraat 244: bouwvlak opnemen t.p,v. gerealiseerde woning, afwijking en

maatvoeringsaanduiding kunnen vervallen.
. Keverberg 24, perceel N 5925 omzetten van 'Verkeer' in 'Wonen' met aanduiding

'bijgebouwen'.
. Kraanweg 5: bouwvlak om bestaande bebouwing trekken, max. goot- en bouwhoogte over

gehele nieuwe bouwvlak opnemen (resp. 3 en 6 m).
. Kraanweg 7A en 78 aan voorzijde bestemming'wonen'(onbebouwd) gelijk trekken met

perceelsgrens.
o Maastrichtstraat 25: aanduiding 'bijgebouwen'aan achterzijde doortrekken over gehele

perceel, deel 'wonen onbebouwd'verschuiven naar eigendom Prinsbisdomstraat 9, conform
werkel ijke situatie achterpad.

. Minderbroederslaan 22: in bouwvlak maatvoeringsaanduiding opnemen voor goothoogte
van 8,4 m en bouwhoogte van 9 m.

. Nederhoven 2: aanduiding'bijgebouwen' op perceelsgrens positioneren.

. Odamolenstraat 1: bouwvlak om bestaande bebouwing trekken, max. goothoogte van 4 m
en max. bouwhoogte van B m toevoegen.

. Oranjeplein 239 (perceel S 3057): aanduiding 'horeca van categorie 2'verwijderen.

. OranjePlein 241(perceel S 4838): aanduiding 'horeca van categorie 2'toevoegen.

. Regentesselaan 43: aanduiding 'kantoor'wijzigen in'horeca van categorie 2'.

. Ruysdaelhof 10: bouwvlak opnemen t.p.v. gerealiseerde woning, afwijking en
maatvoeringsaanduiding kunnen vervallen.

. Schoutlaan hoek Schepenlaan: bestemming'Kantoor'omzetten in'Verkeer'op basis van
eigendomssituatie/perceelsg rens.

. Schoutlaan 22: aanduiding'detailhandel' laten vervallen.

. Siemkushofstraat 37, perceel N 5067, bestemming wijzigen van 'Verkeer'in 'Wonen'
onbebouwd.



. Sint Antoniusstraat 46: aanduiding 'bijgebouwen'aan zijde Maaseikerweg uitbreiden in

verlengde van bouwgrens aangrenzende bestemming'Maatschappelijk. Tevens bouwvlak
doortrekken tot op perceelsgrens tegen bestemming 'Maatschappelijk', hoofdgebouw staat
hier feitelijk ook op perceelsgrens.

. Sint lobplein 12: bestemming'Bedrijf'omzetten in'Centrum'(deels bouwvlak) en

'Veiligheidszone risicovolle inrichting 2' laten vervallen.
. Sint Jobplein ten zuiden van 20, perceel S 5945 geheel omzetten in 'Centrum'onbebouwd
. Sint Jobplein ten westen van 22, perceel S 5968 omzetten van 'Sport' in 'Centrum'

onbebouwd.
. Suffolkweg 29: aanduiding 'detailhandel' laten vervallen
. Veldbloemstraat 54: bouwvlak aanpassen en geheel rechthoekig maken vanuit zijde

nummer 52, tot 3 m uit zijdelingse perceelsgrens. Woning is inmiddels gerealiseerd.

e Voorstestraat tussen 27 en 29: binnenplanse afwijking en maatvoeringsaanduiding laten

vervallen.
r Wilhelminasingel 237: aanduiding'dienstverlening'laten vervallen, let op, betreft een

gedeelte van de aanduiding, de noordelijke helft van het bouwvlak.
. Gebied tussen Kloosterstraat - Charitasstraat - Franciscuslaan en Graafschap Hornelaan:

dubbelbestemming'Waarde - Archeologie Middelhoog en Hoog laten vervallen. Gebied is
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Charitasstraat 2D en Kloosterstraat 17D.
¡ Vrouwenhof: bouwstroken Heuvelweg en Kraanweg omzetten in bouwvlakken conform

vergund/gerealiseerde situatie en openbare infrastructuur omzetten in bestemming
'Verkeer'. Maatvoeringsaanduidingen voor max. aantal woningen kunnen grotendeels

vervallen, m.u.v. de volgende. Bouwstrook op hoek Heuvelweg/Leukerstraat handhaven

met maatvoeringsaanduiding 3 (maximaal 3 woningen), betreft percelen T 3811 en 3812.

Ter plaatse van enkele kavels maatvoeringsaanduiding 1 (maximaal 1 woning) opnemen,

te weten bouwkavels:
o Bouwkavel perceel T 3983 aan Wilhelmina Druckerhof
o Bouwkavel perceel T 3982 (ged.) aan Maria Tesselschadehof
o Bouwkavel perceel T 3783 aan Onzelievevrouwehofweg
o Bouwkavel perceel T 3820 aan Kraanweg naast 7C

o Bouwkavel Perceel T 3814 aan Heuvelweg naast 92


