
Eindverslag inspraak met betrekking tot de ingekomen inspraakreactie op de 
ontwerp Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 3.

Inleiding:
Het ontwerp “Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 3” heeft met ingang van 25 maart 2020 
gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 6 mei 2020 ter inzage gelegen. Het plan 
heeft ter inzage gelegen bij de informatie- en servicebalie in het stadhuis en is digitaal 
beschikbaar via de website www.laarveld-weert.info. 

Toelichting op het beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 3
In het beeldkwaliteitsplan wordt een aantal ruimtelijke eenheden benoemd, te weten: de 
‘lintbebouwing’, de ‘randbebouwing’ en het ‘tuindorp’. Deelgebied fase 3 van het plan 
Laarveld is onderverdeeld in deze ruimtelijke eenheden. Per eenheid zijn specifieke 
kenmerken opgenomen in het beeldkwaliteitsplan. Deze kenmerken vormen een 
toetsingskader bij de vergunningaanvragen voor het bouwen. In het beeldkwaliteitsplan 
zijn verder kwaliteitseisen ten aanzien van de openbare ruimte opgenomen. Het 
beeldkwaliteitsplan beoogt het gewenste karakter van het gebied Laarveld te realiseren en 
het bestaande karakter van het gebied te behouden en te versterken.

Ingekomen inspraakreactie
Tijdens de inspraakperiode heeft eenieder zijn reactie kenbaar kunnen maken. Er is een 
inspraakreactie ingekomen. Voor de inhoud van de inspraakreactie wordt verwezen naar 
de brief van indiener. Deze brief dient hier als ingelast te worden beschouwd en wordt 
geacht deel uit te maken van dit besluit. Hieronder wordt daarop een reactie gegeven en 
wordt aangegeven in hoeverre de zienswijze aanleiding geven tot wijziging van het vast te 
stellen beeldkwaliteitsplan ten opzichte van het ontwerp. 

1. Reactie van de heer D. de Vries en mevrouw D. Horsten, Winston Churchillaan 
225, 5623 KW Weert, d.d. 9 april 2020, ingekomen 9 april 2020 (zaaknummer 
1004395/1004174).

Verzocht wordt een aanpassing in Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 3 door te voeren. 
Voor de woonmilieus tuindorp, lintbebouwing en randbebouwing op Laarveld 3 wordt 
verzocht de mogelijkheid voor houtbouw bij de materialisatie van de gevels toe te voegen, 
onder beeldkwaliteitsaspecten. Hierbij wordt verzocht zowel een wit geverfde of gestucte 
gevel als (deels) houtkleur gevels toe te staan voor alle 3 de woonmilieus. Dit staat niet 
expliciet benoemd en bij tuindorp is dit zeker niet het geval (hoe lichter de kleur van een 
woning hoe minder zon er binnentreedt in een woning en er minder verkoelingssystemen 
nodig zijn). Indieners hebben belangstelling voor een kavel in Laarveld fase 3. Indieners 
hebben eerder al gesprekken gehad over realisatie van biobased wonen in Laarveld 2. 
Biobased bouwen is het bouwen met slechts natuurlijke bouwmaterialen. Dit in het kader 
van de vooruitziende blik, zoals de gemeente Weert klimaatneutraliteit wil realiseren in 
2040. 

--- Ten aanzien van de reactie wordt het volgende overwogen ---

In Laarveld fase 3 komen de woonmilieus lintbebouwing, randbebouwing en tuindorp voor. 
De toepassing van hout in de gevel is bij de drie woonmilieus wel tekstueel aangegeven. 
Hout ontbreekt bij elk woonmilieu echter in de figuur met de materialisatie van de gevels. 
Dit wordt toegevoegd. Met deze toevoeging komt de materialisatie van de gevels in de 
betreffende woonmilieus overeen met het Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 1 en 2. 

http://www.laarveld-weert.info/


Wit geverfde of gestucte gevels zijn toegelaten in de woonmilieus lintbebouwing en 
randbebouwing. Witte gevels zijn echter niet toegelaten in het woonmilieu tuindorp. Wij 
willen de typologie van de woonmilieus in de verschillende fases van het woongebied 
Laarveld gelijk houden. Dat is de reden dat de mogelijkheid voor witte gevels niet wordt 
toegevoegd in het woonmilieu tuindorp. 

De reactie geeft aanleiding tot aanpassing van het Beeldkwaliteitsplan Laarveld fase 3. De 
mogelijkheid voor hout als gevelbekleding wordt toegevoegd in de figuur met de 
gevelmaterialisatie bij de woonmilieus tuindorp, lintbebouwing en randbebouwing.  

Ambtshalve aanpassing
In het beeldkwaliteitsplan staat bij het woonmilieu Randbebouwing onder Woningtypologie 
(blz. 42), dat patiowoningen overwegend uit één bouwlaag bestaan en dat een eventuele 
2e verdieping tot de mogelijkheden behoort. Dit is echter niet correct. De patiowoningen in 
dit woonmilieu bestaan conform het bestemmingsplan uit één bouwlaag. Dit wordt 
aangepast in het beeldkwaliteitsplan. 

Weert, 26 mei 2020

Burgemeester en wethouders van Weert,

M.J.M. Meertens
gemeentesecretaris

C.C. Lippink-Schuitema
burgemeester


