
 
                                                                                                   Weert, 3 juli 2019 

Beste Gemeenteraadsleden, 
 
Dank voor de mogelijkheid voor deze spreekbeurt.  

Het betreft ‘t bouwplan aan de Emmasingel naast de AbnAmro bank, waar al bijna tien 
jaar het bouwhek staat aan de singelzijde en de achterzijde grenst aan de Kromstraat. 

Geschiedenis in het kort: 
- 2009 Aanvraag 2 appartementen plus 1 studio  
- 2010 14 juli akkoord op dit principeverzoek  
- 2011 Diverse offertes aangevraagd, bodemonderzoek uitgevoerd, overleg met 
gemeentearchitect Bert Frohn  
- 2012 Begrotingen/calculaties aannemers  
- 2013 Plan gereed, afspraak met de gemeente Weert om de vergunningsprocedure op 
te starten. Deze afspraak wordt verplaatst naar 13 januari 2014 en dan wordt ons ineens 
meegedeeld dat 18 december de nieuwe woonstructuurvisie is vastgesteld en het 
project in het rode bakje is geplaatst.  

Wat daarna volgt is voor ons volstrekt onbegrijpelijk.  
Er wordt ons een aantal exorbitant dure opties gegeven:  
- Zelf woningen slopen; 
- Ruimte voor Ruimte toepassen (perceel slechts 120m2/200-400.000 euro);  
- Bouwtitels kopen. 

We hadden toch al een principeakkoord? De woonstructuurvisie kent toch 
uitzonderingen voor de binnenstad? De provincie stimuleert inbreiden, invullen van 
open plekken, kwaliteitsverbetering (Kromstraat en Emmasingel).  

Stedenbouwkundig is iedereen het erover eens dat deze locatie zeer geschikt is. Ook de 
marktbehoefte is aanwezig, er zijn voldoende gegadigden.  
Eerder werden door ons op de Emmasingel kwalitatieve en representatieve projecten 
ontwikkeld: de Emmaburcht naast kasteeltje Walburg en het appartementencomplex 
naast ‘Jan Tullemans’ waar oude en nieuwe architectuur complementair samengaan. 

Van precedentwerking kan juridisch alleen sprake zijn indien er twee identieke situaties 
zouden zijn! In dit geval kan hier nooit sprake van zijn, want er is binnen de singels (en 
zelfs daarbuiten) geen enkele identieke situatie.  

Wij vragen de raad om toestemming te verlenen voor deze ontwikkeling tegen een faire, 
gepaste compensatie volgens de oorspronkelijke regeling ‘bouwen in tuinen’ van 2010.  

Dank voor uw aandacht.


