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Principeverzoek transformatie Wilhelminasingel 18.

Voorstel

Met bijgaande concept antwoordbrief in te stemmen

Inleiding

Door de heer J. Schoenmakers van Veza advies, begeleiding en coördinatie in huisvesting
is bijgaand principeverzoek ingediend ten aanzien van de transformatie van het pand
Wilhelminasingel 18. Verzocht wordt om een reactie van uw college.

Het planvoornemen heeft betrekking op het voormalige kantoor van Hermes op de hoek
van de Wilhelminasingel-Nieuwe Markt, dat gedurende meer dan 10 jaar leeg staat. Het
kantoor heeft een oppervlakte van2.772 m2 en l¡gt op een prominente plek in de stad.
Het voornemen bestaat om de verdiepingen van het pand te transformeren naar 23
appartementen/urban studio's in het midden-huur segment. De gemiddelde oppervlakte is
70 m2.In het plan behoudt de begane grond een commerciële functie. De gevels van het
pand blijven ongewijzigd.

Ter plaatse is van toepassing het bestemmingsplan 'Binnenstad 2017'met de bestemming
'Centrum'. Wonen is rechtstreeks toegestaan.

Beoogd effect/doel

Met dit voorstel wordt verzoeker duidelijkheid gegeven

Argumenten

1.1 Er wordt voldaan aan de Visie op het Stadshart, eerste par-tiële herziening van de
Structu u rvisie Weert 202 5.
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Transformatie van leegstaand vastgoed en het terugdringen van de oppervlakte aan
commercieel vastgoed is een van de beleidsuitgangspunten in de Visie op het Stadshart.
Er is een grote behoefte aan huurwoningen, ook in het midden-huur segment. Deze

woningen zijn geschikt voor meerdere doelgroepen (1-2 persoons huishoudens in alle
leeftijden). Dit is de groep waar de grootste groei plaats vindt. Woningen dragen via hun
bewoners bij aan de verlevendiging van de binnenstad en dit heeft een positieve invloed
op de sociale veiligheid. Door een nieuwe functie te geven wordt verpaupering (op
termijn) voorkomen.

1.2 Het planvoornemen draagt bij aan de doelstellingen zoals afgesproken met de
provincie Limburg in het kader van de Versterking van het stadshart.
In het Convenant met de provincie Limburg d.d. 6 maart 2Ot7 is onder andere
afgesproken om 4.527 m2 commercieel vastgoed te transformeren naar 58 huunruoningen.
Dit is een thema dat door de markt goed wordt opgepakt. Inmiddels is 5.942 mz vastgoed
getransformeerd naar 77 huurwoningen en zijn plannen in voorbereiding voor de
transformatie van 9.495 m2 vastgoed in 130 woningen. Er wordt zodoende ruim drie keer
zoveel oppervlakte commercieel vastgoed getransformeerd naar wonen (totaal t5.437 m2)
en het betreft ruim drie keer zoveel woningen (totaal 207 woningen) dan afgesproken.
Meerdere plannen volgen nog.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De begane grond houdt een commerciële functie.
Geadviseerd wordt initiatiefnemer in overweging te geven om (een gedeelte van) de
begane grond eveneens te transformeren naar wonen.

1.2 De woningen hebben geen eigen parkeerplaats.
Het realiseren van parkeerplaatsen op eigen terrein is niet mogelijk. Bewoners met een
auto clienen een parkeerahonnement in een gemeentelijke garage aan te schaffen. Dit
dient vooraf met aspirant huurders tc wordcn gccommunicccrd cn wordt als voorwaarde
in de omgevingsvergunning opgenomen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing. Transformatie naar wonen is rechtstreeks toegelaten op grond van
het bestemmingsplan. Het betreft een reguliere procedure. Voor dit verzoek is derhalve
geen leges verschuldigd.

Duurzaamheid

Transformatie van leegstaancl vastgoecl is dr¡urzaam in termen van hergebruik

Uitvoering/evaluatie

De omgevingsvergunning wordt op korte termijn aangevraagd. Naar verwachting kan in

2020 gestart worden met de bouwwerkzaamheden.

Com mu n icatie/ participatie

Verzoeker wordt per brief geinformeerd

Overleg gevoerd met

Intern:

VTH : Ingeborg Verschuuren
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Extern:

De heer J. Schoenmakers

Bijlagen:

. Principeverzoek met brochure

. Conceptantwoordbrief
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