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1. INLEIDING

1.1. Aanleiding en doel

In de vergadering van 24 juni 2014 heeft het college van burgemeester en
wethouders ingestemd met een plan van aanpak regulier onderhoud
bestemmingsplannen.

De conclusie van dit plan van aanpak (regulier onderhoud) kan als volgt kort
samengevat worden:
. Gedurende de periode 2Ot4 tot en met 2023 wordt gemiddeld elke twee jaar

een bestemmingsplan geactualiseerd. Hierna blijven nog 5 gebiedsdekkende
bestemmingsplannen over voor het grondgebied van Weert (behoudens de
postzegelbestemmingsplannen). De intentie is om na afronding van de
actualisering een bestemmingsplan te hebben voor de volgende gebieden:
- Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy (vastgesteld

in 2018)
- Binnenstad (vastgesteld in 2018)
- Woongebieden(woonwijkenWeert-stad)
- Bedrijventerreinen
- Buitengebied

. De onbenutte indirecte bouwtitels zijn dan vervallen (binnenplanse
afwijkingen en wijzigingsbevoegdheden) en het aantal mogelijkheden voor
nog te bouwen woningen binnen een aantal plangebieden is verminderd.

. laarlijks blijft er gewerkt worden met postzegelbestemmingsplannen voor
incidentele i nitiatieven.

. Verleende Omgevingsvergunningen (uitgebreid of met
afwijkingsbevoegdheid) alsmede postzegelherzieningen worden bij de
eerstvolgende actualisatie verwerkt in het bestemmingsplan.

. De in voorbereiding zijnde Omgevingswet zorgt ervoor dat
bestemmingsplannen automatisch opgaan in omgevingsplannen. Procedures
worden korter. Er kunnen meer regels in worden opgenomen , zoals
bijvoorbeeld ten aanzien van milieu, natuur en erfgoed. Ontwikkelingen
worden gevolgd en zodra daarvoor aanleiding voor is worden voorstellen
voor beleidsaanpassingen gedaan.

. Vertalen van het beleid, zoals vastgelegd in de'Structuurvisie Weert 2025'
en de'Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg', in de
bestemmingsplannen. Dit heeft met name gevolgen voor het laten vervallen
van onbenutte indirecte bouwmogelijkheden voor het bouwen van een
woning (afstemmen planvoorraad woningen op behoefte).

Eerder is in 2011 een plan van aanpak opgesteld voor de actualisatie van
bestemmingsplannen. Actualisatie was noodzakelijk in verband met de
voorbereiding op wijzigende wetgeving, namelijk de Wet ruimtelijke ordening
(Wro), in werking getreden op 1 juli 2008, waardoor gemeenten genoodzaakt
waren te zorgen vooreen actueel ruimtelijk kader per l juli 2013. Een
bestemmingsplan is actueel wanneer het niet meer dan 10 jaar geleden
onherroepelijk is geworden. De sanctie is dat gemeenten geen leges meer
mogen heffen over omgevingsvergunningen voor activiteiten (zoals bouwen en
gebruik) die getoetst moeten worden aan een verouderd bestemmingsplan. Dit
was een risico voor de organisatie. In Weert is tijdig aan de
actualisatieverplichti ng voldaan.

Op l juli 2018 is de'Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en
beheersverordeningen' in werking getreden. De wet voorziet in de afschaffing
van de verplichting om bestemmingsplannen en beheersverordeningen die
elektronisch raadpleegbaar zijn binnen een periode van 10 jaar steeds opnieuw
vast te stellen.
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Het wetsvoorstel vormt een onderdeel in de overgang naar het nieuwe stelsel
van het omgevingsrecht, met onder meer de Omgevingswet. Een van de
instrumenten binnen het nieuwe stelsel van omgevingsrecht is het
omgevingsplan. Gemeenten dienen in het nieuwe stelsel hun
bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen over de
fysieke leefomgeving uit andere verordeningen te bundelen en om te vormen tot
één samenhangend en consistent omgevingsplan. Gemeenten krijgen hiervoor
10 jaar de tijd, nadat de Omgevingswet in werking is getreden.

Met de herziening van de bestemmingsplannen wordt voorgesorteerd op de
Omgevingswet. De plangebieden worden groter, de regels zijn uniform en het
kader is actueel.

Het voorliggende plan van aanpak heeft betrekking op de actualisatie van de
bestemmingsplannen'Weert-Noord en Graswinkel 2010','Laar-Hushoven 2010'
(gedeeltelijk),'Woongebieden 2014' en een aantal kleinere
bestemmingsplannen.

!..2 Doe! plan van aanpak

Met voorliggend plan van aanpak krijgt het totstandkomingsproces van het
bestemmingsplan'Woongebieden 2019' een duidelijk startpunt.
Ook worden met dit plan van aanpak de bestuurlijke wensen en uitgangspunten
in een zo vroeg mogelijk stadium inzichtelijk gemaakt.
Daarnaast wordt met dit plan van aanpak in een zo vroeg mogelijk stadium
inzicht in de planning en doorlooptijd van het totstandkomingsproces gegeven
en wordt inzicht verschaft in de aandachtspunten en mogelijke knelpunten.
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2. BELEIDSKADER

2.1 Doel

Doel van het bestemmingsplan'Woongebieden 2019'is het kunnen beschikken
over een adequate planologische regeling waarin het meest recente ruimtelijke
beleid in een juridisch bindende vorm is neergelegd.
Het bestemmingsplan biedt naast rechtszekerheid een zekere mate van
flexibiliteit, waarbij ruimere ontwikkelingsmogelijkheden ten opzichte van het
thans vigerende plan worden voorgestaan op plekken waar dit wenselijk is en
hiernaast wordt ingezet op het terugdringen van enkele specifieke functies.
Uitgangspunt is een passend planologisch kader te bieden aan de nieuwe
economische werkelijkheid. Voor vastgoed dat leegstaat dan wel leeg komt, zal
ook in planologische zin een perspectief moeten worden geboden.

2.2 Begrenzing en geldende regeling

Het plangebied omvat in grote lijnen de woonwijken Boshoven (incl. Centrum-
Noord), Hushoven, Molenakker, Fatima, Biest, Groenewoud, Leuken, Rond de
Kazerne, Keent, Moesel en Graswinkel.

Voor het plangebied gelden nu nog de volgende bestemmingsplannen:

Bestemminqsolan Onherroepeliik
Boshoverweq/la n kushofstraat 17-08-20 1 1

Koelebeemdweq onoenum merd 06-05-20 1 1

Laar-Hushoven 2010 (deel Hushoven) 08-04-201 1

Weert-Noord en Graswinkel 2010 20-06-2012
Schoutlaan onqenum merd 20-07-2012
Sint Odastraat 27 17-oB-20L2
Koelebeemdweq 7 t6-LL-2012
Beltmolen onqenummerd 0 1-02-20 13
Oud Boshoven onqenummerd 20-L2-20t3
Vrakkerstraat onqenu mmerd 22-04-20t5
Buitengebied 2OLI (gedeelte
Ringbaan-Noord t.h.v. Molenakker en
de percelen AE 905, 907,9L4,916,
917 en 918 achterzijde Van Goghlaan
3 t/m 19 oneven)

1B-02-2015

Woonqebieden 2014 30-12-2015
Oude Hushoverweq 30 04-11-2015
Beatrixlaan 1-3 05-06-2015
Nelissenhofweq 09-09-2016
St. Jobstraat en Friezenstraat o5-o7-2017
Sint Rumoldusstraat 1-3 70-LL-20L7
Díesterbaan 27 en 29 to-71-2077
Kazernelaan 101 28-05-2018 (in werkino tredinq)
Schepenlaan-Schoutlaan 23-t7-20L8
Werthaboulevard 04-01-2019 (in werkino tredinq)

In de afgelopen jaren zijn diverse afwijkingen en omgevingsvergunningen
verleend. Deze worden ook meegenomen in het bestemmingsplan
'Woongebieden 2019'. In overleg met de afdeling WH worden deze afwijkingen
en omgevingsvergunningen uitgezocht. Verder worden onderstaande
Omgevingsvergunningen (u itgebreid) verwerkt in het bestem mingsplan :
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Omoevinqsverqunninq luitqebreid) Onherroepelijk
Boshoverweq 33 77-05-2073
Noordkade 49 76-O5-2074
Victor de Stuersstraat-Sutjensstraat 06-11-2015
Charitasstraat 4 29-07-2076
Nelissenhofweq 16-09-2016
Kloosterstraat t4-to-20t6
Veldbloemstraat 54 11-11-2016
Breuqellaan 8 03-03-20L7
Parklaan 1D 37-03-20L7
Sint Donatuskaoelstraat 9 26-05-2077
Biest 24-26 28-07-2077
Relaishu is Parallelweq 25-OA-2017
Rembrandtlaan 1B 17-L7-201.7
Biemansstraat 18 30- 1 1-20 18

Tot slot geldt ter plaatse van de Mussenberg 9 tlm 77 nog een ontw¡kkeling op
basis van artikel 79lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oude
wetgeving). Deze ontwikkeling is nog niet verwerkt in een bestemmingsplan.

2.3 Uitgangspunten

Het bestemmingsplan richt zich grotendeels op het vastleggen van de bestaande
situatie, Mogelijke toekomstige ontwikkelingen worden in dit plan slechts
meegenomen indien deze voldoende zijn uitgekristalliseerd en daarover reeds
(beginsel)besluitvorming heeft plaatsgevonden. Indien dit laatste niet het geval
is, wordt conserverend bestemd waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij
de thans geldende bestemming en bij het bestaande legale gebruik. Hiermee
wordt vertraging van de actualisatie van dit bestemmingsplan als gevolg van
mogelijk toekomstige ontwikkelingen zoveel mogelijk voorkomen. Wel kunnen
desgewenst ontwikkelingen in de toelichting worden aangekondigd.

Het plan voldoet aan de wettelijke eisen van de Wet ruimtelijke ordening en het
Besluit ruimtelijke ordening alsmede de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo). Het bestemmingsplan houdt rekening met de diverse
bestaande milieueisen en -zoneringen en wordt opgesteld conform de SVBP
2012. Voor de regels wordt gebruikt gemaakt van Dezta plan (software-pakket)'

De Structuurvisie Weert 2025 is vastgesteld op ll december 2013. In deze
structuurvisie is onder andere beleid opgenomen voor het terugdringen van de
planvoorraad woningen. Hierbij wordt ingezet op het schrappen van indirecte
bouwmogelijkheden, te weten binnenplanse afwijkingen en wijzigings-
bevoegdheden, zoals die zijn opgenomen in de bestemmingsplannen alsmede op
het verminderen van het maximum aantal woningen in diverse plannen. Waar
dit van toepassing is, zal dit uitgangspunt worden uitgevoerd. Hieronder is
daarvan een overzicht opgenomen:

locatie aantal grex.
oemeente

grex.
derden

Hornehoof (minder woninqen) 4t 4t
Biest 112 1 1

Beekooort-Noord (van 205 naar 67 woninqen) 138 138
Boshoverweq 49 I2 t2
Tobbersdiik (orincipe uitspraak) 3 3

Pinksterbloemstraat 6 6
Princenweq 7 7

Sutiensstraat-Noord (moskee, qarageboxen) 7 7

Keulerstraat 5 5

Maaseikerweq naast 103 1 1
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locatie aantal grex.
qemeente

grex.
derden

Helmondseweg 10 10
Noordkade 49 1 1

Totaal 232 168 64

Onderstaand is een overzicht opgenomen met de bouwmogelijkheden voor
woningen die gehandhaafd blijven, de woningen zijn per 1-1-2019 deels in
aanbouw:

Nieuwe ontwikkelingen die parallel lopen, worden verwerkt in het
bestemmingsplan, mits op tijd gereed:

. Mob-complex Diesterbaan 31, 43 ruimte voor ruimte woningen

Verder worden de verkochte grondstroken van een passende bestemming
voorzien. Het zijn er ongeveer 90. In de meeste gevallen wordt de bestemming
'Verkeer'omgezet in 'Wonen'. Het betreft veelal grondstroken bij woningen. Per
situatie is bekeken of het bouwen van bijgebouwen is toegelaten.

Tevens worden correcties verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan. Dit zijn
situaties waarvan is geconstateerd dat het bestemmingsplan niet helemaal
correct is ten opzichte van het voorheen geldende bestemmingsplan dan wel de
verleende bouw- of omgevingsvergunning.

Bestaande dienstverlening (waaronder kantoren), horeca en
detailhandelsfuncties zijn als zodanig bestemd. Als er (inmiddels) een andere
functie gevestigd is dan wordt deze bestemming/dit gebruik geschrapt op
plekken waar dit in de toekomst niet meer gewenst is. Zo wordt het
bestemmingsplan in overeenstemming gebracht met het gebruik. De eigenaren
van de panden worden hiervan in kennis gesteld. Er is de mogelijkheid een
zienswijze hiertegen in te dienen. Indien dat gebeurt wordt een binnenplanse
afwijking opgenomen voor dit gebruik, met dien verstande dat binnen 3 jaar na
inwerkingtreding van het bestemmingsplan het gebruik moet worden hervat.
Voor het schrappen van indirecte woningbouwtitels wordt waar gewenst
eenzelfde werkwijze aangehouden, met dien verstande dat hiervoor geen
periode van 3 jaar geldt, maar een periode van 1 jaar na de inwerkingtreding

Locatie aantal grex
gemeente

grex
derden

Rumoldusstraat 1 (in aanbouw) 15 15
Werthaboulevard (83 verqunninq verleend) 93 27 66
Doolhofstraat 45 1 1

Recollectenstraat 5 (1 woninq in aanbouw) 2 2
Rentmeesterlaan 11 (verqunninq verleend) 1 1

Beekpoort-Noord 67 67
Koelebeemdweg 10 (in aanbouw) 1 1

Koelebeemdweg 9 1 1

Suffolkweg 25 (vergunninq verleend) 1 1

Vrouwenhof (26 in aanbouw, 2 vergunning
verleend)

35 35

Centrum-Leuken 74 T4
Sportstraat 72 t2
Hushoverweg 69C-7I (1 in aanbouw, 1 vergunning
verleend)

2 2

Molenpoort 198 (verqunninq verleend) 3 3
Biest 47-51 3 3
Nassaulaan 59/Maaseikerweq 78 1 1

Achterstestraat/Beemdenstraat 16 16
Beltmolen onqenummerd t 1

totaal 269 L44 L25
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van het bestemmingsplan, om een omgevingsvergunning aan te vragen.
Principetoezeggingen zijn al vervallen, hiervoor geldt deze termijn dus niet
Belanghebbenden worden bij de terinzagelegging van het
voorontwerpbestemmingsplan ook per brief hiervan op de hoogte gesteld.

Op 11 mei 2018 heeft het college van burgemeesteren wethouders de
Beleidsnota inzake'Planologische afwijkingsmogelijkheden bestemmingsplan'
volgens artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht vastgesteld' Dit
betreft de zogenaamde "buitenplanse" afwijkingen. In het bestemmingsplan
wordt een aantal "buitenplanse" afwijkingen vertaald naar "binnenplanse"
afwijkingen. Het betreft de mogelijkheid voor bed & breakfast, kamerbewoning
en een dakterras.

2.4 Beleidskaders

Het bestemmingsplan houdt rekening met en vertaalt vastgesteld relevant beleid
en regelgeving van rijk, provincie en gemeente. Het beleid is opgenomen in het
bijlagenboek (bijlage bij de toelichting).
^^ 

.,^l^^^.1^ l-.^l^¡l-¡la¡. 'manlan r¡¡nr¡lan aarra¡{nlaa¡rl lrii hat nncfallan r¡rn hafyç vvlvçl luç uçlçlwJuvLul I lçt lLvr vvr sqvlJ¡vç:rv srJ t rer vlJrLvrrer

bestem mingsplan.

Rijksbeleid
- Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
- Nota Belvedere
- Verdrag van Malta
- Wetnatuurbescherming
- Nationaal Waterplan
- Wet Luchtkwaliteit, Wet bodembescherming en andere relevante

wetgeving.

Provinciaal en regionaal beleid
- Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 (POL 2074)
- Cultuurhistorischewaardenkaart
- Het oog van Midden-Limburg Regiovisie 2008-2028
- Programma economische structuurversterking
- Regionaal locatie- en uitgiftebeleid
- POL uitwerkingen (Visie op werklocaties, kantoren, detailhandel en

bedrijvigheid) is in ontwikkeling
- Structuurvisie Wonen Midden-Limburg (in voorbereiding)

Gemeentelijk Beleid
- Structuurvisie Weert 2025
- Economisch beleid
- Kadernota Groen
- Bomenbeleidsplan
- Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (2006)
- Parkeerbeleidsnota2006
- Gemeentelijk waterplan en rioleringsplan
- (Externe) veiligheid
- Bodembeheerplan
- Welstandsnotq,geactualiseerd2OlT
- Gemeentelijke stads- en dorpsgezichten
- Gemeentelijkarcheologiebeleid
- Nota Handhaven ¡n Weert
- Monumenten
- Molenbiotopen
- Huidigebestemmingsplannen
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3. ORGANISATIE, PROCES EN PLANNING

3.1 Organisatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de
voorbereiding van het bestemmingsplan. De gemeenteraad stelt het
bestemmingsplan uiteindelijk vast.

3.2 Personele consequenties

De urenraming voor het opstellen van het bestemmingsplan'Woongebieden
2019'bedraagt ca. 200 uren (excl. uren extern bureau). De toelichting en regels
worden in eigen beheer gemaakt, de verbeelding wordt door een extern bureau
(Digireg) getekend.

De eigen ureninzet wordt geboekt op grootboeknummer 810 00 00, herziening
bestemmingsplannen/visies, economische categorie 611 00 00, loonbetalingen
en sociale premies.

De kosten van Digireg worden ten laste gebracht van grootboeknummer 810 00
00, herziening bestemmingsplannen/visies, economische categorie 63 43 100,
onderhoud.

De kosten van de bekendmakingen worden geboekt op grootboeknummer B10
00 00, herziening bestemmingsplannen/visies, economische categorie 63 43
010, advertenties en publicaties.

Disciplines binnen de gemeente weert die nodig zijn voor de actualisatie zijn
stedenbouw, planologie, ruimtelijke ordening, milieu, water, groen/landschap,
cultuurhistorie/archeologie, juridisch. verder is feedback nodig van de afdeling
VTH en van PPS. Het voornemen is om in 2019 weer over te gaan tot
tijdschrijven op de bestemmingsplannen.

Voor de totstandkoming van het bestemmingsplan is de afdeling Ruimte &
Economie verantwoordelijk. Het bestemmingsplan wordt opgesteld en begeleid
door Marjo Beeren en Marian Arts.

Het tekenen van de verbeelding is uitbesteed en wordt uitgevoerd door Bureau
Digireg.

3.3 Proces

In het proces tot het realiseren van een bestemmingsplan zijn achtereenvolgens
de volgende fasen te onderscheiden.

Plan van aanpak
Deze fase is er op gericht de opdracht tot het opstellen van het
bestemmingsplan te formaliseren en vormt het startpunt van het proces. Het
voorliggende plan van aanpak is het eindresultaat van deze fase. Voor
besluitvorming wordt het plan van aanpak voorgelegd aan het college van
burgemeester en wethouders.

Voorontwerp bestem mi ngspla n
Deze fase is gericht op het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan.
Het voorontwerp wordt voorgelegd aan het college van Burgermeester en
Wethouders. Na goedkeuring wordt het vooroverleg opgestart met provincie,
andere overheidspartners en externe partners en wordt het voorontwerp
bestemmingsplan voor één ieder ter inzage gelegd. Tevens vindt een
inloopbijeen komst plaats.
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Ontwerp bestemmi ngsplan
De reacties op het voorontwerp bestemmingsplan worden ambtelijk samengevat
en van commentaar voorzien. De reacties en de ambtshalve wijzigingen worden
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en verwerkt in
het ontwerpplan. Het ontwerp bestemmingsplan wordt aan het college
voorgelegd. Na goedkeuring start de wettelijk geregelde
bestemmingsplanprocedure en wel met de terinzagelegging van het ontwerp
bestemmingsplan gedurende zes weken.

Vaststelling bestemmingsplan
Eenieder kan binnen de termijn van terinzagelegging zienswijzen naar voren
brengen bij de gemeenteraad. De raad stelt uiteindelijk al dan niet gewijzigd het
bestemmingsplan vast.

Beroep
Deze fase start met de terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan.
Binnen de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep
instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als er geen
beroep wordt ingesteld, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk.

3.4 Planning

De globale planning voor het bestemmingsplan 'Woongebieden 2019'ziet er als
volgt uit.

Plan van aanpak
Voorontwerp gereed en start vooroverleg
Ontwerp gereed en terinzagelegging
Vaststelling

Januari 2019
Juni 2019
September 2019
December 2019
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4. Financiën en communicatie

4.1. Financiën

Eco no m i sche u itvoe rba a rh e i d
Het onderhavige bestemmingsplan is voor het grootste deel een actualisatie van
recente bestemmingsplannen. Het plan geeft in de meeste gevallen de huidige
situatie weer. Dit heeft geen financiële consequenties.

Mogelijk zullen zich binnen het plangebied binnen de planperiode nieuwe ont-
wikkelingen voordoen. Het betreft in de regel gebieden die een herontwikkeling
doormaken. Het tijdstip waarop is thans nog onbekend. Hiervoor geldt dat in de
regel separate (planologische) procedures worden gevolgd. Hierbij zal de finan-
ciële haalbaarheid afzonderlijk worden aangetoond. Indien mogelijk worden
ontwikkelingen meegenomen in het bestemmingsplan. De voortgang van de
actualisatie mag hier echter niet onder lijden.

Exploitatieplan
Conform het bepaalde in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening dient een
bestemmingsplan vergezeld te gaan van een exploitatieplan indien dit
bestemmingsplan gronden bevat waarop een bouwplan als bedoeld in artikel
6.2.L van het Besluit ruimtelijke ordening is voorgenomen. Het opstellen van
een exploitatieplan is voor dit bestemmingsplan niet noodzakelijk.

4.2. Communicatie

Communicatie vindt tijdens de procedure plaats conform het bepaalde in de Wet
ruimtelijke ordening en via de gebruikelijke kanalen.

De kennisgeving van de voorbereiding wordt in februari 2019 (na vaststelling
van het plan van aanpak door het college) bekend gemaakt in het
Gemeenteblad en in VIA|imburg.

Het voorontwerp wordt voor advisering gestuurd naar de van belang zijnde
instanties, zoals Rijkswaterstaat, provincie Limburg en het Waterschap Limburg
Belanghebbenden waar de situatie wijzigt ontvangen een brief hierover van de
gemeente. Tevens wordt te zijner tijd een inloopbijeenkomst georganiseerd.

Een kennisgeving van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan
wordt gepubliceerd in de Staatscourant, het Gemeenteblad en VIA|imburg.
Tevens wordt het ontwerp bestemmingsplan gepubliceerd op
www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website
www.weert. nllbestemmingsplannen. Eenieder kan schriftelijk een zienswijze
indienen.

Een kennisgeving van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan wordt
gepubliceerd in de Staatscourant, het Gemeenteblad en VlAlimburg en op de
gemeentelijke website. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt gepubliceerd
op www.ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage gelegd op het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
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adres perceel-
nummer

opp.
in mz

oude bestemm¡ng n¡euwe
bestemminq

Abshove 20 N 6142 70 verkeer met aanduidino oroen wonen onbebouwd
Ambachtenhof 2 R 4974 223 verkeer wonen aanduiding

biioebouwen
Ambachtenhof 6 R 5132 9B verkeer wonen onbebouwd
Anjelierstraat 16 N 6096 en N

6099
72 verkeer wonen deels

aanduidíng
biioebouwen

Annendaal 20 N 6227 74 verkeer wonen deels
aanduiding
biioebouwen

Bomansstraat 2 P 6322 52 verkeer wonen onbebouwd
Bosbeemd 8 F 3591 (sed.) 23 verkeer wonen deels

aanduiding
biioebouwen

Brederostraat 1 1 P 6318 2 verkeer wonen aanduiding
biioebouwen

Brederostraat 50 P 6298 B6 verkeer wonen aanduiding
biiqebouwen

Charitasstraat 4 s 586s 292 verkeer maatschaooeliik
Coenraad Abelsstraat
31A

R 5032 599 verkeer deels aanduiding groen verkeer

Diikerhof 2 K 4446 (oed.\ 96 verkeer wonen onbebouwd
Dijkerhof 4 K4446 /qed 46 verkeer wonen onbebouwd
Fresiastraat 3 N 6198 106 wonen onbebouwd wonen aanduiding

biioebouwen
Fresiastraat 3A N 6193 85 wonen onbebouwd wonen aanduiding

biioebouwen
Gebroek 6 N 6202 (sed.) 55 verkeer wonen aanduiding

biiqebouwen
Haeqenþroek 20 N 6209 L7 verkeer wonen onbebouwd
Haegenbroek 22 N 6220 4 verkeer wonen aanduiding

biioebouwen
Het Vendel 1 T 3229 60 verkeer wonen aanduiding

biioebouwen
Hooenakkerstraat 33 N 6209 150 verkeer wonen onbebouwd
Hogerweide 11 N 6205 T2 verkeer wonen aanduiding

biiqebouwen
Hogerweide 77 N 6077 22 verkeer wonen aanduiding

biioebouwen
Hogerweide 83 N 6086 30 verkeer wonen aanduiding

biioebouwen
Houtsnio F 3T4L 705 verkeer met aanduidinq qroen wonen onbebouwd
Houtzaaomolen 36 c 3040 252 verkeer wonen onbebouwd
Jan Steenhof 2 P 6319 203 verkeer wonen onbebouwd
Johanna van
Meu rsstraat

165 wonen onbebouwd verkeer

Karekiethof 11 F 3601 43 verkeer wonen onbebouwd
Koelebeemdweo 9 M 1785 80 verkeer wonen onbebouwd
Leeuwenbekstraat 1 N 6148 205 verkeer (deels) en wonen

ldeels')
wonen aanduiding
biioebouwen

Martinushof s 5733 10 verkeer wonen onbebouwd
Middelstestraat 110 T 3570 L45 verkeer (deels) en wonen

aanduidino biioebouwen fdeels)
wonen aanduiding
biioebouwen

Middelstestraat 114 T 3581 72 verkeer (deels) en wonen
aanduidinq biiqebouwen ldeels)

wonen aanduiding
biioebouwen

Middelstestraat 116 T 3603 61 verkeer (deels) en wonen
aanduidinq biiqebouwen (deels)

wonen aanduiding
biioebouwen

Middelstestraat 118 T 3602 57 verkeer (deels) en wonen
aanduidinq biioebouwen (deels)

wonen aanduiding
biioebouwen

Middelstestraat 120 T 3580 BB verkeer (deels) en wonen
aanduidino biioebouwen (deels)

wonen aanduiding
biiqebouwen

Middelstestraat 122 T 3601 49 verkeer (deels) en wonen
aanduidinq biiqebouwen (deels)

wonen aanduiding
biiqebouwen

Middelstestraat L24 T 3600 15 verkeer (deels) en wonen
aanduidino biioebouwen ldeelsl

wonen aanduiding
biiqebouwen

Middelstestraat 126 T 3599 t4 verkeer (deels) en wonen
aanduidino biioebouwen ldeelsl

wonen aanduiding
biioebouwen



âdres perceel-
nummer

opp.
in m2

oude bestemming nieuwe
bestemminq

Middelstestraat 128 T 3598 25 verkeer (deels) en wonen
aanduidinq biiqebouwen (deels)

wonen aanduiding
biioebouwen

Middelstestraat 130 T 3597 25 verkeer (deels) en wonen
aanduidino biioebouwen fdeels)

wonen aanduiding
biioebouwen

Middelstestraat I32 T 3596 13 verkeer (deels) en wonen
aanduidino biioebouwen ldeels)

wonen aanduiding
biioebouwen

Middelstestraat I34 T 3595 t4 verkeer (deels) en wonen
aanduidino biioebouwen fdeels)

wonen aanduiding
biioebouwen

Middelstestraat 136 T 3594 L4 verkeer (deels) en wonen
aanduidinq biioebouwen (deels)

wonen aanduiding
biioebouwen

Middelstestraat 138 T 3593 t4 verkeer (deels) en wonen
aanduidino biiqebouwen ldeels)

wonen aanduiding
biioebouwen

Middelstestraat 140 T 3592 15 verkeer (deels) en wonen
aanduidino biioebouwen fdeels)

wonen aanduiding
biioebouwen

Maaseikerweo 143 F 3544 r02 verkeer wonen onbebouwd
Maaseikerweq 143 F 3610 L64 verkeer wonen onbebouwd
Molendijk 1 T 3480 97 verkeer wonen deels

aanduiding
biioebouwen

rvroref ruuK rf, I J++O JU vet Keet wonen ,jeeis
aanduiding
biioebouwen

Mussenbero F 3583 97 wonen onbebouwd verkeer
Noordkade 21 c 3001 30 verkeer wonen onbebouwd
Noordkade 24 c 2967 65 verkeer wonen deels

aanduiding
biioebouwen

Oude Laarderweq 23 c 2985 70 verkeer wonen onbebouwd
Pastoor Rieterstraat 54 N 6092 (ged.) 23 verkeer wonen aanduiding

biioebouwen
Pimpelmeeshof B F 3575 37 verkeer wonen aanduiding

biioebouwen
Princenweg 2 N 6075 175 verkeer wonen aanduiding

biioebouwen
Requlierenstraat 4 R 5044 43 verkeer wonen onbebouwd
Reimersbeek 1 N 6158 121 verkeer met aanduiding groen wonen aanduiding

biioebouwen
Reimersbeek 3 N 6159 83 verkeer met aanduiding groen wonen aanduiding

biioebouwen
Schuttebeemd
(achterzijde
Roermondseweo 87)

S 5836 750 maatschappelijk bedrijf onbebouwd,
max cat. 2

Standaardmolen 62-70 D 2254 19 verkeer wonen aanduiding
biiqebouwen

Stellinqmolen 52 D 2270 574 verkeer wônen onbebouwd
Suffolkweg Zuid 30 N 6171 1890 ag rarisch recreat¡e

(camperplaats,
meelifter)

Suffolkweo 29 N 6228 loed.) 874 ao rarisch wonen onbebouwd
Tulpstraat 19 N 6180 (ged.) 181 wonen onbebouwd

ldeels)/verkeer ldeels)
wonen onbebouwd

Van Goohlaan 3 AE 905 226 ao rarisch wonen onbebouwd
Van Goqhlaan 7 AE 907 20î, aq rarisch wonen onbebouwd
Van Goohlaan 9 AE 914 2ro ao ra risch wonen onbebouwd
Van Goghlaan 13 AE 587 100 verkeer wonen deels

aanduiding
biioebouwen

Van Goghlaan 13 AE 916 130 agrarisch (deels waterstaat-
waterlopen)

wonen onbebouwd
(deels waterstaat-
waterlooen)

Van Goohlaan 15 AE 9L7 240 aq ra risch wonen onbebouwd
Van Goohlaan 17 AE 918 250 aq ra risch wonen onbebouwd
Van Goghlaan 19 AE 936 575 verkeer aanduiding

o roen /ao ra risch
wonen onbebouwd

Voorburcht 1 N 6035 65 sport wonen deels
aanduiding
biioebouwen



adres perceel-
nummer

opp.
in mz

oude bestemming nieuwe
bestemminq

Voorburcht 19 N 6160 43 verkeer met aanduiding groen wonen aanduiding
biioebouwen

Vrakkerstraat 704 N 6199 273 wonen onbebouwd wonen aanduiding
biiqebouwen

Werkmeestershof 9 R 4613 35 Wonen onbebouwd wonen deels
aanduiding
biioebouwen




