
Van: Eijk van, Wendy (W)  

Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 14:37 

Aan: tvanlaarhoven@vlba.nl 

CC: Arts, Marianne (MW) <M.Arts@weert.nl>; Verhappen, Paul (PPM) <P.Verhappen@weert.nl>; 

Wolfs, Madeleine (M) <M.Wolfs@weert.nl> 

Onderwerp: Re: Kop Laarveld fase 3 

 

Geachte heer Van Laarhoven, 
 

Naar aanleiding van uw mail bijgaand mijn reactie. Allereerst wil ik graag reageren hoe de 
demografische ontwikkelingen de laatste 15 jaar invloed hebben gehad op het woonbeleid 
van de gemeente Weert. Vervolgens ga ik in op de ontwikkeling van het woongebied 
Laarveld en de invulling van de woonvisie. 
 

Periode 2004 - 2016 

 

Het planvoornemen aan de Laarderschans speelde laatstelijk in de periode rond 2004 en 
later. Destijds zijn er 6 starterswoningen en 4 levensloopbestendige woningen gerealiseerd. 
Een geleidelijke groei van de kerkdorpen was uitgangspunt. Het besef over de gevolgen van 
de demografische ontwikkelingen werd evident, het bouwen voor doelgroepen en het sturen 
op planvoorraad voor woningbouw ook.  
 

De provincie liet en laat nog steeds frequent prognoses opstellen. Deze prognoses vormen 
de basis voor de kwantitatieve woningbehoefte. De prognoses voor Weert zijn in de crisis 
periode benedenwaarts bijgesteld. Plannen werden geschrapt. In 2012 zijn in Weert plannen 
voor 935 woningen uit de planvoorraad gehaald. In de Structuurvisie Weert 2025 is 
vastgelegd dat de planvoorraad, die destijds bestond uit 2.035 woningen, teruggedrongen 
diende te worden naar 1.200 woningen. Uit de prognoses die ten grondslag hebben gelegen 
aan de regionale structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg, die in 
2014 is vastgesteld, bleek dat Weert nog een autonome groei van 710 woningen zou 
doormaken. Via een regionale herverdeling is dit aantal verhoogd naar 900 woningen. 
Evengoed bleef de planvoorraad voor woningen te hoog. Dat is de reden dat sinds 2014 alle 
bestemmingsplannen voor de dorpen, wijken en binnenstad zijn herzien en onbenutte 
indirecte bouwmogelijkheden, waaronder wijzigingsbevoegdheden, zoals aan de 
Laarderschans, zijn geschrapt. De planvoorraad hierdoor is verminderd met bijna 800 
woningen. 
  
Periode 2016 - heden 

 

Vanaf 2016 komt er een kentering. De markt trekt aan en het aantal huishoudens groeit meer 
dan wat uit eerdere prognoses bleek. In 2018 heeft er een woningbehoefteonderzoek plaats 
gevonden. Hierbij zijn verdiepingsonderzoeken in de kerkdorpen uitgevoerd. Ook maken 
prognoses per dorp deel uit van het onderzoek. Sommige kerkdorpen in Weert zitten 
conform deze prognoses nagenoeg aan de top van het aantal huishouden. Grote uitschieter 
was Laar, waar een stevige groei van het aantal huishoudens is geprognosticeerd. Een groei 
van 64 woningen vanaf 1-1-2018. 
  
Ontwikkeling woongebied Laarveld 

 

Met de verkaveling, zoals die is voorzien ten noorden van de Schonkenlossing, wordt 
tegemoet gekomen aan de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek. Met bouwkavels 
en een aantal 2^1 kap woningen, waar bij voorkeur levensloopbestendige woningen 
gebouwd worden, wordt aan de behoefte tegemoet gekomen.  
 



Hofje 

 

Omdat er geen sprake is van doorgaand verkeer naar de Schonkenweg kan de 
voorgenomen invulling van het gebied ten noorden van de Schonkenlossing, worden 
beschouwd als een structuur met een hofje. Er zijn twee doorsteken voorzien voor langzaam 
verkeer. De openbare ruimte in dit gedeelte kan de functie van een hofje krijgen. Deze 
invulling dient met name door de toekomstige bewoners vorm gegeven te worden. Hierbij 
bedoelen we het sociale aspect, waarbij mensen elkaar helpen en met elkaar activiteiten 
ontplooien. 
  
Visie 

 

De dorpsraad heeft met de visie, die er destijds voor dit deel was, ingestemd. Het 
planvoornemen, zoals dat thans voorligt, is niet specifiek met de dorpsraad besproken. Met 
de beoogde ontwikkeling van het gebied ten noorden van de Schonkenlossing wordt naar 
onze mening invulling gegeven aan de visie. 
 

Vertrouwende erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Wendy van Eijk 

 

 

Kopie: leden van de gemeenteraad 

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

 

Op 24 jun. 2020 om 16:48 heeft Toine van Laarhoven <tvanlaarhoven@vlba.nl> het volgende 

geschreven: 

  
Geachte mevrouw Van Eijk, 

  

Tijdens de commissievergadering gisterenavond zei u dat de kop van Laarveld fase 3 (deel in het 

beschermde dorpsgezicht Laarakker) in overleg met de Dorpsraad zou worden gericht op Laar. 

  

Dat is maar de halve waarheid. Bovendien suggereerde u daarmee dat de voorgestelde bouw in het 

beschermd dorpsgezicht Laarakker instemming zou hebben van de Dorpsraad. Dat is pertinent 

onjuist. 

  

Hoe is e.e.a. gegaan? 

  

De Dorpsraad heeft zich ingespannen voor realisatie van nieuwbouw aan/nabij de Laarderschans. Dat 

was volgens uw voorganger, de heer Van Eersel, niet mogelijk. Sterker nog. De potentiële 

bouwbestemmingen in dat gebied moesten en zouden vervallen, want er was geen behoefte aan 

woningen op Laar (!) 

(en dan nu de krokodillentranen, dat er zo’n gebrek is aan bouwkavels, maar dat terzijde). 

 

Vervolgens presenteert Marianne Arts  ons het woningbehoefte onderzoek. Daaruit blijkt dat op Laar 

behoefte bestaat aan woningen voor senioren/alleenstaanden. Volgens haar zou dat kunnen in de 

kop van Laarveld. 



  

Daarop hebben wij aangegeven dat een hofje voor ouderen dan een optie zou zijn, waarbij wij 

hebben aangegeven daarbij te denken aan een begijnhofje-achtig iets. En ja, dat zou dan op Laar ge-

oriënteerd moeten zijn, waarbij het plangebied formeel ook niet zou gaan behoren tot Laarveld, 

maar Laar zou blijven. 

  

Wij hebben op geen enkele manier aangegeven een wijk te wensen, zoals dat blijkens de 

voorliggende plannen, nu in dat gebied wordt voorgesteld. 

  

Hierbij willen wij u dan ook verzoeken om de gemeenteraad alsnog zo snel mogelijk juist te 

informeren. In het bijzonder over het feit dat de suggestie dat de Dorpsraad ingestemd zou hebben 

met de bouw van woonwijk in dit plangebied op een misvatting berust. Graag ontvangen wij daarvan 

een kopie. 

  

Indien wij hierover op 1 juli nog geen positief bericht uwerzijds ontvangen hebben, zullen wij de 

raadsleden hierover zelf informeren. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Toine van Laarhoven 

Voorzitter a.i. Dorpsraad Laar 

 


