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Geacht college, 

Middels deze brief wil ik u vragen om medewerking te verlenen aan het omzetten van 
de bestemming van de bedrijfswoningen Roermondseweg 77a en 79 naar wonen en 
de splitsing van nummer 79 in drie appartementen. Hierover is reeds contact geweest 
met uw ambtenaar  

De Roermondseweg kenmerkt zich door wisselende bebouwing en functies. Zo is reeds 
sprake van een vermenging van reguliere woningen, bedrijfswoningen en 
bedrijvigheid. Ook de gemeente constateert dat er in toenemende mate problemen 
zijn met de continuïteit in het gebruik van de bedrijfswoningen. Er mag immers enkel 
bedrijfsmatig in worden gewoond terwijl in de praktijk deze behoefte er niet altijd 
meer is. 

Roermondseweg 77a 
Het voornemen is om deze bedrijfswoning in gebruik te nemen als één zelfstandige 
vrijstaande woning. De bedrijfsbebouwing aan de achterzijde wordt betrokken bij het 
bedrijfsgedeelte Groenewoudlaan 2. 
Op basis van het geldend bestemmingsplan is ter plaatse bedrijvigheid in de 
milieucategorie 2 toegestaan. In een gemengd gebied hoort hierbij een richtafstand 
van 10 m. De afstand tussen de woning en de bedrijfsbebouwing bedraagt nagenoeg 
10 meter. De parkeerbehoefte blijft ten opzichte van de bestaande situatie 
ongewijzigd. Het aantal woningen en de brutovloeroppervlakte bedrijfsruimte neemt 
immers niet toe. 

Roermondseweg 79 
Deze bedrijfswoning is oorspronkelijk gebouwd als zijnde een woon-winkelpand. Dit 
maakt dat de bouwmassa te groot is voor één woning. Het voornemen is dan ook om 
deze woning te splitsen in drie zelfstandige appartementen die elk een goede 
woonkwaliteit bieden. Binnen de gemeente is veel behoefte aan dergelijke (sociale) 
huurwoningen/appartementen. 
Voor de indeling van de appartementen wordt verwezen naar de plattegronden in de 
bijlage. In de benodigde buitenruimte wordt voorzien door middel van een dakterras 
en de patiotuin. 

Voor wat betreft het aspect aanvaardbaar woon- en leefklimaat is reeds een 
akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai uitgevoerd. Uit de 
berekeningsresultaten blijkt dat de railverkeer voorkeursgrenswaarde van 55 dB niet 
wordt overschreden. De wegverkeer voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt ten 
gevolge van het verkeer op de Roermondseweg wel overschreden. De maximale 
grenswaarde wordt echter nergens overschreden.  



De bestaande bedrijfswoningen Roermondseweg 77a en 79 zijn reeds maatgevend 
voor de omliggende bedrijven. Nu enkel sprake is van een inpandige verbouwing 
worden de bestaande afstanden niet verkleind. Er zal daarom geen belemmering 
optreden voor de omliggende bedrijven.  
Voor wat betreft de eigen bedrijfsactiviteiten wordt opgemerkt dat de toegang naast 
de woning nummer 79 wordt gebruikt voor de ontvangst van klanten. De 
bedrijfsruimte direct achter de woning is in gebruik als ontvangst- en kantoorruimte. 
De overige werkzaamheden vinden plaats aan de achterzijde Groenewoudlaan 2. Bij 
de verdere planuitwerking zal nog een akoestisch onderzoek industrielawaai worden 
uitgevoerd. 

De parkeerbehoefte (CROW-normen) is in de bestaande situatie vergelijkbaar met de 
nieuwe situatie (bedrijfswoning met bedrijfsruimte versus drie kleinschalige 
appartementen). Per saldo zal de parkeerbehoefte niet toenemen. De parkeerplaatsen 
liggen deels aan de voorzijde van de woning en deels in het openbaar gebied 
(parkeerhavens Roermondseweg). Mocht dit in de praktijk voor problemen zorgen dan 
bestaat de mogelijkheid om aan de achterzijde extra parkeerplaatsen te realiseren. 
Het perceel hoek Groenewoudlaan/Kessenichstraat en de garageboxen zijn eveneens 
in eigendom. 

Mocht u nog vragen hebben dan ben ik uiteraard bereid om het verzoek nader toe te 
lichten. 

Met vriendelijke groet, 

Bijlagen 
1. Plattegrond begane grond Roermondseweg 79 
2. Plattegrond 1e verdieping Roermondseweg 79 
3. Plattegrond 2e verdieping Roermondseweg 79 
4. Indicatieve bestemmingsvlakken wonen/bedrijf 



 



 



 






