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Geacht College, 

Met dit schrijven vragen wij uw medewerking om de bestemming van ons woningblok, Leukerstraat 

39, 41 en 43, Kadastraal bekend als 'Weert sectie nummers WOOl-T-3245, WOOl-T-3244, WOOl-T- 

2874 (zie bijlage) te wijzingen van Bedrijfspanden naar Burgerwoningen. 

In verband met het verduurzamen van onze woningen onderzochten wij de mogelijkheden om dit te 

realiseren, eventueel via onze hypotheek, wij kwamen echter tot de ontdekking dat ons gehele blok 

het bestemmingsplan 'Industrieterrein Leuken Noord' als bedrijfswoningen zijn bestemd. De 

woningen worden echter al jaren als Burgerwoningen gebruikt en zijn niet verbonden met een 

bedrijf. 

Buiten de verduurzaming is het financiële aspect is een zwaar wegende factor. De waarde van het 

woningblok zal bij eventuele verkoop een stuk lager zijn, dit terwijl de afgesloten financieringen zijn 

afgesloten op basis van Burgerwoningen. Een in de toekomst eventuele koper zal een hypotheek 

moeilijk gefinancierd krijgen waardoor de kansen op verkoop drastisch afnemen. Voorts is één van 

de bewoners 90 jaar. Hierbij is er voor ons een risico als er gewacht moet worden op het vaststellen 

van een omgevingsplan, conform de aankomende Omgevingswet. 



Afbeelding: Aanzicht 

bestaande woningen aan 

de Leukerstraat 39, 41 en 43. 

Het kadaster bekende kavel WEEOOl-T-914 (Leukerstraat 47) is reeds twee jaar geleden gewijzigd van 

Bedrijfswoning naar Burgerwoning in het bestemmingsplan. 
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Perceel Adres Bestemming 

(gj Adres in perceel 

LcukcriLroal 4/ 

Afbeelding: Het naastgelegen reeds in bestemmingsplan gewijzigd kavel WEEOOl-T-914. 

Ons woningblok is destijds niet meegenomen in de bestemmingsplan procedure gezien het ons niet 

duidelijk was dat ook onze woningen als bedrijfspanden in het bestemmingsplan stonden. De 

eigenaar van perceel WEEOOl-T-914 runde in het verleden een eigen bedrijf, wij dachten derhalve 

dat bedrijfswoning op ons niet van toepassing was. De term bedrijfswoning was niet te achterhalen 

in het makelaarsrapport, noch in de koopakte, noch in de omschrijving van het kadaster. 

Wij willen de bestemming van de woningen formeel laten wijzigen in burgerwoningen, daarmee is 

het feitelijke gebruik in overeenstemming met de bestemming. Adviesbureau AgROM zal ons 

ondersteunen in de te doorlopen procedure. Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure zal er 

een onderzoek naar bedrijven en milieuzonering worden uitgevoerd in het kader van het 

aangrenzende industrieterrein. 



Wij vragen uw medewerking om het bestemmingsplan te wijzigen zodat de woningen de gewenste 

bestemming kan krijgen, conform het reeds jaren gebruik. 

Hoogachtend en in afwachting van uw reactie. 

Namens deze met vriendelijke groet, 

Bewoner Leukerstraat 39 

Bewoners Leukerstraat 41 

Bewoner Leukerstraat 43 

Bijlage Kadastrale gegevens: 



Leukerstraat 39 

P«rcMi:WEE(n-T-3245 X 
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Perceel Adres Bestemming 

Adres in perceel: 

LeukerstmatJ? 

^ Eigenoor van het perceel 

hiqenoor ODvroaen 

Q Perceeloppervlokte & perceeiomtrek; 

S47m2-I31m O 

/■^ WOZ-waorde 

WQ^ wQprtlg QpyrggfflD 

_ Bebouwd & onbebouwd oppervlokte: 

Upgrode noor Plus 

iOi Kadostrale gemeentenaam; 

Weert 

P ^ GemeenteeoeJe - Sectie - Nummer 



Leukerstaat 41 
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Perceel Adres Bestemming 

(£) Adres in perceel: 

^ Eigenaar van hel perceel 

Eiqenoor oüvroQen 

Q Perceelopperviokte & perceeiomtrek: 

227m2 -104m O 

^ WOZ-waorde 

WOZ-woorde opvrogen 

~ Bebouwd & onbebouwd opperviokte: 

Upgrade naar Plus 

Q Kadastrale gemeentenaam: 

Weert 

^ Gemeentecode - Sectie - Nummer 

P.rcMi; WEE01-T-3244 



Leukerstraat 43 

I 

Pemd: WEEOl-T-2874 

Perceel Adres Bestenr*ming 

(g) Adres in perceel: 

Leukerstroot 43 

^ Eigenaar van het perceel 

Eigenoor opvrogen 

Q Perceeloppervlokte & perceelomtrek: 

470m2-il3m O 

Bebouwd & onbebouwd oppervlakte; 

Upgrode naar Plus 

Q Kadastrale gemeentenaam; 

Weert 

^ Gemeentecode • Sectie - Nummer 
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