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Weert, 09-07-2019

Onderwerp: 
Principeverzoek woongebouw aan de Boshoverweg te Weert.

Geacht College,

Middels dit schrijven willen wij u verzoeken om principemedewerking te verlenen voor een wijziging 
van het bestemmingsplan, ten behoeve van het transformeren van een woongebouw en het 
realiseren van een bouwkavel aan de Boshoverweg 51 te Weert.

Het object aan de Boshoverweg is in gebruik geweest als 
woonhuis met buurtwinkel en café.  
De kruidenierszaak van de gezusters, Mientje en Mia van 
Tuel. Het café van Zjang van Tuel. 
  
Door dit gebruik is het pand bij vele Weerter- / Boshovenaren 
in het collectieve geheugen gegrift. Dit zou dan ook één van 
de voornaamste redenen moeten zijn om dit echt 
authentieke jaren-30 pand voor de toekomst te willen 
behouden. 

Boshoven kent als wijk zeer trouwe bewoners. Veel verhuizingen vinden plaats binnen de 
gemeenschap, die een sterk verenigingsleven kent. De wijk biedt daarnaast voldoende 
voorzieningen. Momenteel telt de wijk Boshoven 6.670 inwoners. In de oude kern is een redelijke 
mate van vergrijzing, waar geen alternatieve woonruimte voor is. Zowel starter als senior met een 
binding met Boshoven, blijft graag woonachtig in de wijk. 
  
Het plan behelst de realisatie van een 5-tal appartementen, waarvan 3 op de begane grond en 2 
op de bovenverdieping met kap. Zo ontstaan drie levensloop bestendige gelijkvloerse 
appartementen en twee appartementen met verdieping. Omringt door diverse wijkvoorzieningen 
zijn deze appartementen uitermate geschikt voor jong en oud.   
  
Het uitgangspunt van het voorliggende plan is, om het 
oorspronkelijke hoofdgebouw zo veel mogelijk in oude 
luister te herstellen. Het achter gelegen bijgebouw is 
bouwkundig in zeer slechte staat, met diverse scheuren in 
het metselwerk. Dit bijgebouw is eenlaags en/of 
terugliggend en daarmee ondergeschikt aan de 
karakteristieke hoofdbouw. Dit bijgebouw wordt volledig 
gesloopt en vervangen door een nieuw bijgebouw. Door dit 
nieuwe bijgebouw te verschuiven richting de Vrakkerstraat, 
zijn alle appartementen op een logische wijze naar de 
straat georiënteerd. 
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De aantastingen aan het hoofdgebouw, welke door de jaren heen hebben plaatsgevonden, zullen 
zoveel mogelijk worden hersteld. Hierbij valt te denken aan nieuwe kozijnen in oorspronkelijk 
karakter. Verder wordt de linkergevel, waar nu een dichtgemetseld vervallen raam aanwezig is, 
voorzien van een erker. De momenteel volledig versteende voortuin zal worden heringericht en 
worden voorzien van groen. 
  
Er is voldoende ruimte voor parkeren en bergingen op eigen terrein. Voor het resterende perceel 
aan de Vrakkerstraat is een passende invulling gevonden, door van het over gebleven deel van het 
terrein een bouwkavel te maken. Hiervoor wordt het bouwcontingent van de Boshoverweg 69 
verplaatst. 

Het gehele terrein wordt op deze wijze opgeschoond, geüpgrade en klaar gemaakt voor de 
toekomst. De huidige leegstand kan worden ingevuld met een passend gebruik. De toevoeging 
van appartementen kan gezien worden in relatie tot het verwijderen van de detailhandelsfuncties, 
de conservering van het authentieke jaren-30 object en het laten vervallen van één appartement 
op de Sint Rumoldusstraat (van 16 naar 15 stuks). 

Wij vragen u medewerking te verlenen aan het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan,
om de verder uitwerking en realisatie van dit plan mogelijk te maken.

Met vriendelijke groet,

Bijlagen:
IN-4.10 plattegronden 08-07-2019 v3.1 1-voud
IN-4.11 fragment verbeelding, gevels, doorsneden

& massa’s 08-07-2019 v3.1 1-voud
Analyse situatie woningmarkt Boshoven 08-07-2019 v1.0 1-voud
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