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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan 'Kruisstraat 3 - Kerkstraat ong.' met identificatienummer 
NL.IMRO.0988.BPKruisstraat3-ON01 van de gemeente Weert.

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlage.

1.3  aan huis gebonden beroep

een dienstverlenend beroep, dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende bijgebouwen 
wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een 
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Onder een aan 
huis gebonden beroep worden hier eveneens begrepen consument verzorgende activiteiten (bijvoorbeeld 
schoonheidsspecialist(e), nagelstudio, atelier). Het beroep wordt uitgeoefend door één van de bewoners 
van de woning.

1.4  aan huis gebonden bedrijf

een dienstverlenend ambachtelijk bedrijf, dat op kleine schaal in een woning en/of daarbij behorende 
bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat 
een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is. Het bedrijf 
wordt geëxploiteerd door één van de bewoners van de woning.

1.5  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.6  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.7  activiteit

activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste of tweede lid Wabo.

1.8  afhankelijke woonruimte

een extra woonruimte in een bijgebouw bij een woning, waarin een huishouding gevestigd is, dat 
mantelzorg ontvangt van de bewoner(s) in de zelfstandige woonruimte. Onder mantelzorg wordt verstaan 
langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een 
hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit 
uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt.
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1.9  ambachtelijk

het bedrijfsmatig, geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, ver-/bewerken, 
herstellen of installeren van goederen, alsook het verkopen en/of leveren, als ondergeschikte activiteit, 
van goederen die ter plaatse worden vervaardigd, ver- of bewerkt, waarbij de omvang van de activiteit 
zodanig is, dat als deze in een woning en daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend de 
woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd.

1.10  ambachtelijk bedrijf

een bedrijf, dat is gericht op het geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken 
of herstellen en het installeren van goederen, alsook het verkopen en/of leveren, als ondergeschikte 
activiteit, van goederen verband houdende met het ambacht.

1.11  archeologisch onderzoek

onderzoek verricht door of namens de gemeente of door een dienst, bedrijf of instelling, beschikkend 
over een opgravingvergunning ex artikel 9.6 van de Erfgoedwet en werkend volgens de Kwaliteitsnorm 
voor de Nederlandse Archeologie (KNA).

1.12  archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteit uit het verleden.

1.13  architectonische waarde

de aan een bouwwerk toegekende waarde in verband met de vormgeving, het materiaalgebruik en/of 
detaillering.

1.14  bebouwing

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.15  bebouwingspercentage

een in de regels c.q. op de verbeelding aangegeven percentage, dat de grootte van een deel van een 
bouwperceel aangeeft, dat ten hoogste mag worden bebouwd.

1.16  bed & breakfast

kleinschalige verblijfsrecreatie als kleinschalige toeristisch-recreatieve activiteit in de vorm van het ter 
beschikking stellen van maximaal 4 slaapplaatsen binnen de bestaande woning ten behoeve van 
overnachting voor een of enkele nachten waarbij het ontbijt voor de volgende dag inbegrepen is. Onder 
bed and breakfast wordt niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van 
tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid.

1.17  Besluit geluidhinder

besluit van 20 oktober 2006 (staatsblad 532), betreffende de hogere grenswaarden bij geluidsgevoelige 
bestemmingen binnen zones rond wegen, spoorwegen en industrieterreinen.
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1.18  bestaand

onder bestaande bebouwing wordt verstaan bebouwing welke op het tijdstip van de terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan aanwezig is of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 
krachtens een verleende omgevingsvergunning;
onder bestaand gebruik wordt verstaan het gebruik van grond en bouwwerken dat bestaat op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.

1.19  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.20  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.21  bevoegd gezag

bevoegd gezag als bedoeld in artikel 2.4 Wabo, dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten 
aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende 
omgevingsvergunning. 

1.22  bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend 
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met 
een dak. 

1.23  bijgebouw

een al dan niet aangebouwd gebouw of uitbouw, dat in bouwkundig en ruimtelijk opzicht ondergeschikt 
is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw en bestaat uit één bouwlaag, al dan niet 
voorzien van een kap, waarbij de kap geheel of gedeeltelijk met een plat dak afgedekt mag worden.

1.24  bijgebouwgrens

de grens van de (bouw)aanduiding 'bijgebouwen'.

1.25  (bouw)aanduiding 'bijgebouwen'

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.26  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk.

1.27  bouwgrens

de grens van een bouwvlak.
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1.28  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van 
onderbouw en zolder.

1.29  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten.

1.30  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel.

1.31  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

1.32  bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.33  cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat ontstaan is door 
het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt. 
Archeologische waarden worden hieronder mede begrepen.

1.34  deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen deskundige op het gebied van 
archeologie. Deze dient in ieder geval te voldoen aan de in de KNA gestelde kwalificaties van senior 
archeoloog.

1.35  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop, te huur of in lease aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ter verkoop, 
ter verhuur, ter leasing, het verkopen, het verhuren en/of leveren van goederen aan diegenen die, die 
goederen kopen resp. huren, voor eigen gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening 
van een beroeps- of bedrijfsactiviteit. 

1.36  dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten aan of ten gerieve van bedrijven en/of personen, zoals 
administratie-, advertentie-, advocaten-, makelaars-, werkbemiddelings-, advies- en ingenieursbureaus 
met een beperkte publieksgerichte functie, en administratie/showroom ten behoeve van de groothandel.
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1.37  erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat 
in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat hoofdgebouw en, voor zover een 
bestemmingsplan van toepassing is, de bestemming deze inrichting niet verbiedt.

1.38  erfgrens

een grens van een erf.

1.39  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt.

1.40  gemeentelijk stads- en dorpsgezicht

stads- en dorpsgezicht, zoals vastgesteld ingevolge de gemeentelijke erfgoedverordening.

1.41  hoofdgebouw

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het 
perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is. 

1.42  (kleine) windturbine

een turbine met een tiphoogte tot maximaal 15 m en een relatief klein vermogen, geschikt voor gebruik 
in (de buurt van) stedelijk gebied.

1.43  landschappelijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde gekenmerkt door het waarneembare deel van het aardoppervlak, 
die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en niet-levende natuur. 

1.44  maaiveld

bovenkant van het afgewerkte terrein dat een gebouw/bouwwerk omgeeft.

1.45  normale onderhoudswerkzaamheden

werkzaamheden die ter plaatse regelmatig terugkeren, teneinde tot een goed beheer van de gronden te 
komen. Hieronder wordt tevens verstaan het vervangen van zieke en dode bomen en/of groen en het 
vervangen van bomen en/of groen die als gevolg van een calamiteit onherstelbaar zijn beschadigd. 
Hieronder vallen niet incidentele ingrepen in bijvoorbeeld de cultuurtechnische situatie of 
werkzaamheden die een onherstelbare aantasting betekenen van de aan een gebied toegekende 
waarde.

1.46  omgevingsvergunning

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 Wabo.
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1.47  onderbouw

een gedeelte van een gebouw, dat wordt afgedekt door een vloer, waarvan de bovenkant minder dan 1,20 
m boven peil is gelegen.

1.48  ondergronds bouwwerk

een (gedeelte van een) bouwwerk, waarvan de vloer is gelegen op ten minste 1,75 m beneden peil.

1.49  pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct 
en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is. 

1.50  peil

voor gebouwen waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter 
plaatse van die hoofdtoegang; 
in andere gevallen de gemiddelde kruinhoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld, bij 
voltooiing van de bouw.

1.51  prostitutie

het bedrijfsmatig –of in een omvang of frequentie die daarmee overeenkomt- gelegenheid bieden tot het 
ter plaatse, in een gebouw of vaartuig, verrichten van seksuele handelingen met een ander, nader te 
onderscheiden in:

raamprostitutie: prostitutie waarbij de seksueel-erotische dienstverlening zichtbaar vanaf de 
(openbare) weg of openbaar vaarwater wordt aangeboden; 
bordeelprostitutie: prostitutie waarbij de seksueel-erotische dienstverlening in een besloten daarvoor 
ingerichte of bedoelde ruimte wordt aangeboden.

1.52  sierhekwerk

hekwerk dienende als erfafscheiding bestaand uit smeedwerk of spijlen.

1.53  stedenbouwkundig beeld

ruimtelijke verschijningsvorm van de bestaande bebouwing die wordt bepaald door de situering, de 
bouwmassa's, de gevelindeling en de dakvormen, inclusief de ter plaatse door de infrastructuur, de 
begroeiing en andere door de mens aangebrachte (kunstmatige) elementen gevormde ruimte.

1.54  stedenbouwkundige waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met stedenbouwkundige elementen, zoals situatie en 
infrastructuur, alsmede de ligging van bouwwerken in dat gebied (tot uitdrukking komend de 
bouwmassa, hoogtematen, dakvorm en gevelopbouw).

1.55  tiphoogte

de hoogte van de windturbine wanneer één van de wieken verticaal boven de mast staat. 
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1.56  verstoringsoppervlakte

oppervlakte van een bouwwerk, werk of werkzaamheid die nodig is om deze uit te voeren. 

1.57  Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

1.58  water, watergang

permanent en semi-permanent watervoerende oppervlaktewateren; verschijningsvormen zijn: riviertjes, 
beken, sloten, vloedsgraven, stroom- en grasbanen, fictieve of theoretische wateren (gelegen op de 
bodem van droogdalen of in vijvers / stilstaande wateren), regenwaterbuffers, wegwatergangen en 
overkluisde wateren; de taluds (het oppervlak tussen de bodem en de insteek) en eventueel 
onderhoudsstroken behoren ook tot het water.

1.59  wet geluidhinder

wet van 16 februari 1979, Stb. 99, houdende regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder.

1.60  woning/wooneenheid

een (gedeelte van een) gebouw dat uitsluitend dient voor de huisvesting van één zelfstandige 
huishouding.

1.61  zijerf

gedeelte van het erf dat aan de zijkant van het gebouw gelegen is.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  De afstand tot de zijdelingse bouwperceelsgrens

tussen de zijdelingse grenzen van een bouwperceel en enig punt van het desbetreffende gebouw, waar 
die afstand het kortst is.

2.2   De bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van 
ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bouwonderdelen. 

2.3  De dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.4  De goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel.

2.5  De hoogte van een windturbine

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine.

2.6  De inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.7  De lengte, de breedte en de diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
gemeenschappelijke scheidsmuren), met dien verstande, dat wanneer de zijgevels niet evenwijdig lopen 
of verspringen, het gemiddelde wordt genomen van de kleinste en de grootste breedte.

2.8  De ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

2.9  De oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
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2.10  Het bebouwingspercentage

het percentage van een bouwperceel dat met gebouwen mag worden bebouwd. Voor zover op de 
verbeelding bouwgrenzen zijn aangegeven wordt het bebouwingspercentage berekend over het gebied 
binnen de bouwgrenzen.

2.11  Uitzondering op de meetregels

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken, 
bestemmingsvlakken of ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' worden ondergeschikte bouwdelen 
als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftopbouwen, 
installaties, gevel- en kroonlijsten en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- 
en/of de bestemmingsgrens met niet meer dan 0,50 m wordt overschreden. Voor luifels, erkers en 
balkons geldt dat de bouw- en/of bestemmingsgrens met niet meer dan 1,00 m wordt overschreden.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Wonen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met de daarbij behorende tuinen en 
erven en de daarbij behorende voorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Op de voor 'Wonen' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken welke qua 
aard passen binnen deze bestemming, waaronder ook privé-zwembaden, tennisbanen of terrassen.

3.2.2  Regels met betrekking tot het bouwvlak

a. Het hoofdgebouw moet en bijgebouwen mogen in het bouwvlak worden gebouwd.
b. Per bouwvlak zijn niet meer woningen toegestaan dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 

'maximum aantal wooneenheden'.
c. Het bouwvlak mag in zijn geheel worden bebouwd.
d. De voorgevel dient uitsluitend in dan wel evenwijdig, tot maximaal 3,00 m achter de naar de weg 

gekeerde bouwgrens, te worden opgericht; ondergeschikte bouwdelen, zoals erkers, luifels en 
balkons met een oppervlakte van maximaal 5 m² mogen de naar de weg gekeerde bouwgrens 
overschrijden met niet meer dan 1,20 m, mits daarmee de bestemmingsgrens of de perceelsgrens 
die het dichtst aan de zijde van de weg gelegen is, niet wordt overschreden. 

e. De goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mag maximaal de hoogte bedragen zoals is 
aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m).

3.2.3  Regels met betrekking tot de aanduiding 'bijgebouwen'

a. Bijgebouwen mogen worden gebouwd ten dienste van de bestemming, zoals bergingen, garages, 
dierenverblijven, woon-, werk-, en hobbyruimten, hobbykassen en serres. 

b. Ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mogen uitsluitend bijgebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, worden gebouwd. 

c. De gezamenlijke oppervlakte van bijgebouwen en overkappingen bij woningen mag maximaal 150 m² 
per woning bedragen, mits ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' het vlak per bouwperceel 
door dat bouwen voor niet meer dan 50% wordt bebouwd, waarbij bijgebouwen en overkappingen, 
gelegen binnen het bouwvlak, niet meegerekend worden bij de maximaal toegestane gezamenlijke 
oppervlakte van bijgebouwen bij woningen; 

d. Ten aanzien van de maatvoering van bijgebouwen gelden de volgende regels:
1. De goothoogte van bijgebouwen mag maximaal 3,20 m bedragen.
2. De bouwhoogte van bijgebouwen mag maximaal 6,00 m bedragen. 

e. Bijgebouwen in de vorm van een overkapping met minimaal 2 en maximaal 3 wanden mogen tot 
maximaal 1,50 m vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens worden geplaatst, mits het gedeelte van 
de overkapping voor de naar de weg gekeerde bouwgrens aan alle kanten open is en de bouwhoogte 
niet meer dan 3 meter bedraagt en mits op zijerven die grenzen aan de weg of het openbaar groen 
of openbaar water ook de wand(en) die gelegen is/zijn achter het verlengde van de naar de weg 
gekeerde bouwgrens open blijft/blijven voor zover dat voor de verkeersveiligheid benodigde 
uitzichthoek van 45° ten opzichte van de naar de weg gekeerde bouwgrens nodig is. Overkappingen 
geplaatst op minder dan 0,50 m van een wand van een hoofd- of bijgebouw worden geacht te zijn 
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omsloten door de desbetreffende wand van het hoofd- of bijgebouw. 

3.2.4  Overige regels met betrekking tot bebouwing

a. Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen qua aard en afmetingen bij de bestemming te passen. 
b. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 4,00 m bedragen, met 

uitzondering van erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 m mag bedragen. 
c. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, waaronder tevens begrepen erfafscheidingen, 

buiten het bouwvlak en niet ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' mag maximaal 1,00 m 
bedragen, uitgezonderd sierhekwerken waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 m mag bedragen en 
waarbij geen beperkingen ten aanzien van de situering gelden. 

d. Overkappingen zonder wanden of met maximaal 1 dichte wand mogen niet hoger zijn dan 3,00 m 
gemeten vanaf het aansluitend terrein en mogen uitsluitend worden geplaatst op maximaal één zijerf 
en tot maximaal 1,50 m vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens met dien verstande dat het 
gedeelte vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens volledig open dient te zijn. Overkappingen 
geplaatst op minder dan 0,50 m van een wand van een hoofd- of bijgebouw worden geacht te zijn 
omsloten door de desbetreffende wand van het hoofd- of bijgebouw. 

e. Op zijerven die grenzen aan de weg of het openbaar groen of openbaar water mogen 
draadafscheidingen tot een maximale bouwhoogte van 2,00 m op de perceelsgrens worden 
gebouwd mits de voor de verkeersveiligheid benodigde uitzichthoek van 45° ten opzichte van de 
voorgevel van het hoofdgebouw gewaarborgd blijft.

3.2.5  Antenne-opstelpunten

Op gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde hoger dan 15,00 m mogen antenne-opstelpunten 
worden opgericht, mits deze antennemasten niet hoger zijn dan 5,00 m gemeten vanaf bovenkant 
gebouw of bouwwerk geen gebouw zijnde.

3.3  Nadere eisen

3.3.1  Onderwerpen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de op grond van dit 
artikel toegelaten situering en afmetingen van bouwwerken, indien dit noodzakelijk is, ter voorkoming 
van onevenredige nadelige gevolgen voor:

a. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden dan wel voor zover dit noodzakelijk is ten 
behoeve van het na te streven stedenbouwkundige beeld;

b. (ver)nieuwbouwplannen in de directe omgeving van bouwwerken, die zijn aangeduid als 
'karakteristiek' met dien verstande, dat kan worden geëist, dat hoogtematen, dieptemaat, 
breedtemaat, gevelindeling en kapvorm van de (ver)nieuwbouwplannen afgestemd zijn op het 
historische karakter van deze monumentale bebouwing. 

3.3.2  Toepassingscriteria

De onder 3.3.1 sub a genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

a. het stedenbouwkundig beeld;
b. de verkeersveiligheid;
c. een goede parkeerbalans;
d. de milieusituatie;
e. de sociale veiligheid;
f. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken en van omliggende 

waarden.
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3.4  Afwijken van de bouwregels

3.4.1  Afwijken voor het bouwen van overkappingen verder vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.3 sub e en 3.2.4 
sub d, voor het bouwen van overkappingen verder vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens, onder de 
voorwaarde dat de stedenbouwkundige waarden hierdoor niet onevenredig worden aangetast en mits het 
gedeelte van de overkapping voor de naar de weg gekeerde bouwgrens aan alle kanten open is en de 
voor de verkeersveiligheid benodigde uitzichthoek van 45° gewaarborgd blijft.

3.5  Specifieke gebruiksregels

3.5.1  Gebruik van gronden en opstallen

Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het 
gebruik van gronden en opstallen voor:

a. zelfstandige bewoning of afhankelijke woonruimte, indien het een vrijstaand bijgebouw betreft; 
b. het gebruik van aangebouwde bijgebouwen als afhankelijke woonruimte; 
c. opslagdoeleinden, anders dan overeenkomstig het normale gebruik bij de bestemming en dat 

gebruik als opslag-, stort-, lozings- of bergplaats van bruikbare en/of onbruikbare of althans aan hun 
oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen of producten als verboden gebruik wordt 
aangemerkt; 

d. de uitoefening van enige vorm van handel en/of bedrijf, met uitzondering van de in de 
bestemmingsomschrijving omschreven vormen van bedrijfsmatig gebruik en met uitzondering van 
het gebruik van hoofd- en bijgebouwen voor een aan huis gebonden beroep en/of bedrijf tot een 
oppervlakte van maximaal 50 m²; 

e. prostitutiedoeleinden; 
f. digitale verkoop;
g. kamerverhuur;
h. bed & breakfast;
i. een dakterras.

3.5.2  Parkeren

a. Onder gebruiken of laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan 
het parkeren van motorvoertuigen op de gronden gelegen buiten het bouwvlak en niet ter plaatse van 
de aanduidingen 'bijgebouwen' en 'parkeerterrein', uitgezonderd ter plaatse van de gronden gelegen 
voor de garage, berging of een daarmee vergelijkbaar (bij)gebouw, of gelegen op 2,00 m aansluitend 
aan deze gronden voor de voorgevel van het hoofdgebouw.

b. Elke woning/elk wooncomplex dient voldoende op eigen terrein te voorzien in de behoefte aan 
parkeergelegenheid voor auto's. 

3.6  Afwijken van de gebruiksregels

3.6.1  Afwijken voor handel in de vorm van digitale verkoop per internet

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5.1 sub f, voor 
handel in de vorm van digitale verkoop per internet, mits:

a. de producten door de klant niet ter plaatse besteld worden; 
b. de bestelde producten door de ondernemer zelf of via de post c.q. een pakketdienst bij de klant 
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thuis bezorgd worden; 
c. er geen verkoop aan huis plaatsvindt; 
d. maximaal 30 m² van het vloeroppervlak van de woning gebruikt wordt voor de digitale verkoop per 

internet, in de vorm van administratie en opslag goederen.

3.6.2  Afwijken voor een grotere oppervlakte dan 50 m², of als bedrijfsruimte voor een aan huis 
gebonden bedrijf of een ambachtelijk  bedrijf

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5.1 sub d, voor 
een grotere oppervlakte dan 50 m², of als bedrijfsruimte voor een aan huis gebonden beroep of een 
ambachtelijk bedrijf in een deel van een woning of de daarbij behorende bijgebouwen, mits:

a. de daar gepleegde activiteiten ondergeschikt zijn aan de woonfunctie; 
b. het gebruik naar de aard met de woonfunctie in overeenstemming is; 
c. de woonfunctie op het betrokken perceel niet in betekenende mate wordt aangetast; 
d. maximaal 30% van de vloeroppervlakte van de woning en de daarbij behorende bijgebouwen als 

zodanig wordt gebruikt; 
e. geen gebruik plaatsvindt, dat meldings- of vergunningsplichtig is in het kader van de Wet 

milieubeheer, tenzij ten aanzien van meldingsplichtige activiteiten door de aanvrager middels 
onderzoek kan worden aangetoond dat het woon- en leefklimaat door desbetreffende activiteit niet 
onevenredig worden aangetast; 

f. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in verband met het 
beroep of bedrijf; 

g. het niet zodanig verkeersaantrekkende activiteiten betreft, dat ten gevolge daarvan extra 
verkeersmaatregelen, waaronder extra parkeervoorzieningen, noodzakelijk zijn en die niet binnen 
het perceelsgedeelte, dat binnen het bestemmingvlak gelegen is, gerealiseerd kunnen worden.

3.6.3  Afwijken voor het gebruik van een aangebouwd bijgebouw als afhankelijke woonruimte

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5.1 sub b, 
teneinde toe te staan dat een aangebouwd bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, mits:

a. er geen sprake is van een zelfstandige woning; 
b. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van 

omwonenden en (agrarische) bedrijven; 
c. er maximaal één afhankelijke woonruimte per woning ontstaat met een oppervlakte van maximaal 

75 m².

3.6.4  Afwijken ten behoeve van kamerverhuur

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5.1 sub g, voor het 
gebruik van de woning ten behoeve van kamerverhuur, mits: 

a. huisvesting voor maximaal 5 personen plaatsvindt; 
b. voldoende wordt voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto's, tenzij voldoende 

openbare plaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn volgens een beoordeling van het bevoegd 
gezag; 

c. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan; 
d. met aanvrager een planschadeverhaalsovereenkomst als bedoeld in artikel 6.4a Wet ruimtelijke 

ordening is afgesloten. 

3.6.5  Afwijken ten behoeve van een bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5.1 sub h, voor 
bed & breakfast, mits: 

a. voldoende wordt voorzien in de behoefte aan parkeergelegenheid voor auto's, tenzij voldoende 
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openbare plaatsen in de directe omgeving aanwezig zijn volgens een beoordeling van het bevoegd 
gezag; 

b. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan.

3.6.6  Afwijken ten behoeve van het toestaan van een dakterras

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.5.1 sub i, voor het 
toestaan van een dakterras op een plat dak mits:

a. de hoogte van de vloerafscheiding/balustrade niet meer dan 1,20 m bedraagt, gemeten vanaf de 
bovenkant van het plat dak;

b. geen bouwwerken, anders dan onder a bedoeld, op het dakterras worden opgericht;
c. het stedenbouwkundige beeld ter plaatse niet wordt verstoord;
d. geen onevenredige nadelige gevolgen voor het woonmilieu ontstaan of kunnen ontstaan;
e. waarden en belangen van derden niet onevenredig worden geschaad of kunnen worden geschaad.

3.6.7  Afwijken ten behoeve van parkeren

Het bevoegd gezag kan bij een tekort aan parkeerplaatsen op eigen terrein met een 
omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.5.2 sub b, indien in de directe omgeving 
voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn. 
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Artikel 4  Waarde - Archeologie middelhoog

4.1  Bestemmingsomschrijving

4.1.1  Algemeen

De voor 'Waarde - Archeologie middelhoog' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond 
aanwezige of te verwachten archeologische waarden.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Onderzoeksplicht

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het bouwen die betrekking heeft op de voor 'Waarde - 
Archeologie middelhoog' aangewezen gronden, overlegt een rapport waarin de archeologische waarde 
van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, in voldoende mate is vastgesteld.

4.2.2  Toepassingscriteria

Het bevoegd gezag verleent de vergunning indien naar zijn oordeel uit het rapport als bedoeld in 4.2.1 
genoegzaam blijkt dat:

a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad; 
b. schade door de bouwactiviteiten kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door 

het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften.

4.2.3  Voorschriften aan vergunning

In de situatie als bedoeld in 4.2.2 sub b, kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de 
omgevingsvergunning verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 
kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij 
de vergunning te stellen kwalificaties.

4.2.4  Uitzonderingen

Artikel 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3 zijn niet van toepassing indien de aanvraag betrekking heeft op:

a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt 
uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering;

b. een bouwwerk met een verstoringsoppervlakte kleiner dan 2.500 m2, ongeacht de diepte;
c. een bouwwerk met een verstoringsoppervlakte groter dan 2.500 m2 dat zonder graafwerkzaamheden 

dieper dan 40 cm beneden maaiveld en zonder heiwerkzaamheden kan worden geplaatst, of
d. een bouwwerk dat uitsluitend voor archeologisch onderzoek is bestemd met een bouwhoogte van 

3,00 m.
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4.2.5  Regeling bij vondsten

Indien het bepaalde in 4.2.3 sub c van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften 
verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden.

4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

4.3.1  Vergunningplicht

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden om op of in de voor 'Waarde - Archeologie middelhoog' aangewezen gronden 
de volgende werkzaamheden of werken, niet zijnde bouwwerken uit te voeren:

a. afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, tot een diepte van meer dan 40 cm 
beneden maaiveld en het aanleggen van drainage op een grotere diepte dan 40 cm beneden 
maaiveld;

b. heiwerkzaamheden en het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen;
c. verlagen of verhogen van het waterpeil;
d. aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
e. aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband houdende 

constructies, installaties of apparatuur;
f. het aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplantingen;
g. het graven of dempen van sloten, watergangen, vijvers of vaarten;
h. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
i. het aanleggen of verbreden/verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of 

parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen met grondverstoringen 
dieper dan 40 cm beneden maaiveld.

4.3.2  Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 4.3.1 is niet van toepassing, indien de werkzaamheden of werken:

a. worden uitgevoerd voor het realiseren van een bouwwerk waarop artikel 4.2 van toepassing is;
b. een verstoringsoppervlakte beslaan van ten hoogste 2.500 m², ongeacht de diepte;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan;
d. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden of een ontgrondingsvergunning, of;
e. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd;
f. worden uitgevoerd voor militaire oefeningen zoals handmatige vergravingen.

4.3.3  Onderzoeksplicht

De aanvrager van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
werkzaamheden als bedoeld in 4.3.1 die betrekking heeft op de voor 'Waarde - Archeologie middelhoog' 
aangewezen gronden legt een rapport over waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens 
de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld.

4.3.4  Toepassingscriteria

Het bevoegd gezag verleent de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden indien naar haar oordeel uit het rapport als bedoeld in 4.3.3 genoegzaam 
blijkt dat:
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a. er geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen worden geschaad;
b. schade door de werkzaamheden of werken kan worden voorkomen of zoveel mogelijk kan worden 

beperkt door het in acht nemen van aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, 
geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden verbonden voorschriften.

4.3.5  Voorschriften aan vergunning

In de situatie als bedoeld in 4.3.4 sub b, kan het bevoegd gezag de volgende voorschriften aan de 
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden 
verbinden:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten in de bodem 
kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige 

op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij 
de vergunning te stellen kwalificaties.

4.3.6  Regeling bij vondsten

Indien het bepaalde in 4.3.5 sub c van toepassing is, worden aan de omgevingsvergunning voorschriften 
verbonden omtrent de gevolgen van vondsten die worden gedaan tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden of werken.

4.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de voor 'Waarde - Archeologie middelhoog' aangewezen 
gronden die, bij wijze van dubbelbestemming, bestemd zijn voor bescherming en veiligstelling van 
archeologische waarden geheel of gedeeltelijk van de verbeelding te verwijderen, indien:

a. uit nader archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden 
aanwezig zijn of zich op een andere plaats bevinden;

b. het op grond van nader archeologisch onderzoek niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het 
bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden voorziet.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 6  Algemene bouwregels

6.1  Algemene beschermingsregel

Geen bouwwerk mag worden opgericht, indien daardoor een ander bouwwerk met het daarbij behorende 
bouwperceel hetzij niet langer zou blijven voldoen aan, hetzij in grotere mate zou gaan afwijken van het 
plan.

6.2  Overschrijding bouwgrens/bijgebouwengrens

Het is verboden op de in het plan begrepen gronden enig bouwwerk te bouwen, waarbij de op de 
verbeelding aangegeven bouwgrens c.q. bijgebouwgrens wordt overschreden, behoudens 
overschrijdingen, die volgens deze regels zijn toegestaan.

6.3  Ondergronds bouwen

Ondergrondse gebouwen (zoals kelders) zijn in het bouwvlak en de aanduiding 'bijgebouwen' toegestaan 
onder bestaande gebouwen en nieuw op te richten gebouwen tot een maximale diepte van 3,50 meter. 
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Strijdig gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval 
verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als: 

a. een seksinrichting of een daarmee vergelijkbaar bedrijf; 
b. een coffeeshop, growshop, smartshop of een daarmee vergelijkbaar bedrijf;
c. straatprostitutie.
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Artikel 8  Algemene aanduidingsregels

8.1  overige zone - gemeentelijk stads- en dorpsgezicht

8.1.1  Algemeen

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - gemeentelijk stads- en dorpsgezicht' zijn de gronden 
mede bedoeld voor behoud, herstel en ontwikkeling van het gemeentelijk stads- en dorpsgezicht, zoals 
dit nader tot uitdrukking komt in 'Bijlage 1 bij de regels: 'Inventarisatie stads- en dorpsgezichten Weert', 
te weten Gebied IV - Kerkstraat Keent.

8.1.2  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan (ver)nieuwbouwplannen ter 
plaatse van de aanduiding 'overige zone - gemeentelijk stads- en dorpsgezicht' met dien verstande, dat 
kan worden geëist, dat bouwhoogtemaat, dieptemaat, breedtemaat, gevelindeling en kapvorm van de 
(ver)nieuwbouwplannen afgestemd zijn op het historische karakter van de monumentale bebouwing (in 
de omgeving).
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

9.1  Algemeen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de desbetreffende regels van het 
plan voor:

a. het afwijken van de voorgeschreven maten ten aanzien van dakhellingen, inhoudsregels, 
goothoogten, bouwhoogten, bouwvlakken, bebouwde oppervlakten en bouwhoogte van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, met ten hoogste 10%, hiervan uitgezonderd is de maximale inhoud van 
woningen, hiervoor is een afwijkingsregel binnen de bestemmingen opgenomen;

b. het in geringe mate, doch niet meer dan 1,00 m, afwijken (ten behoeve van bebouwing, gebruik, 
werken geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden) van een bestemmingsgrens, alsmede van de 
vorm van bouwvlakken, dan wel de ligging van rooilijnen voor zover dit noodzakelijk is om het plan 
(en de daaraan ten grondslag liggende intenties) in te passen in de bij uitmeting blijkende werkelijke 
toestand van het terrein;

c. voor het oprichten van niet voor bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken van openbaar 
nut en van geringe afmetingen, mits de gebouwen geen grotere oppervlakte dan 25 m² en geen 
grotere goothoogte dan 3,00 m hebben en mits de andere bouwwerken geen grotere bouwhoogte 
hebben dan 5,00 m, met uitzondering van antennes, lichtmasten, ontluchtingspijpen en 
gasdrukregel- en meetstations;

d. voor het oprichten van antennes ten behoeve van het ontvangen en zenden van radio- en 
televisiesignalen voor privé-gebruik, mits deze antennes niet hoger zijn dan 15,00 m;

e. voor het oprichten van vrijstaande antenne-opstelpunten, mits:
1. deze masten niet hoger zijn dan 40 m;
2. gemeenschappelijk gebruik van antennes (sitesharing) niet mogelijk is;
3. geen gebouw of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, aanwezig of beschikbaar is om een niet 

vrijstaande antenne-opstelpunt te kunnen bouwen;
4. bij de locatiekeuze en uitvoering op evenredige wijze rekening is gehouden met de aanwezige 

stedenbouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de woonfunctie niet 
onevenredig wordt geschaad;

5. zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de aanwezige hoge elementen;
6. op de desbetreffende percelen geen woonfunctie rust;
7. aanvrager door middel van een onafhankelijk rapport heeft aangetoond dat een 

antenne-opstelpunt onmisbaar is voor de realisering van een adequaat, dekkend netwerk.

9.2  Kleine windturbines, zonnevolgsystemen, zonnepanelen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de desbetreffende regels van het 
plan voor het toestaan van kleine windturbines, zonnevolgsystemen en zonnepanelen op gebouwen en 
op bouwwerken geen gebouwen zijnde, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

a. de kleine windturbine, het zonnevolgsysteem of de zonnepanelen op bouwwerken geen gebouwen 
zijnde moeten binnen het bouwvlak of de aanduiding 'bijgebouwen' worden gerealiseerd, op of direct 
bij de bestaande bebouwing; 

b. de tiphoogte van de kleine windturbine mag niet meer dan 1/3 hoger zijn dan het gebouw waarop of 
waarbij de windturbine wordt gebouwd; 

c. de bouwhoogte van zonnevolgsystemen of zonnepanelen op bouwwerken geen gebouwen zijnde 
mag maximaal 10 m bedragen; 

d. per woning mogen maximaal 3 kleine windturbines, zonnevolgsystemen of zonnepanelen op 
bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gerealiseerd; 

e. aan het aantal kleine windturbines bij of op een gebouw, geen woning zijnde of niet behorende bij 
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een woning, wordt geen maximum gesteld;
f. de kleine windturbine mag geen hinder opleveren voor omwonenden en geen (landschappelijke) 

verrommeling te weegbrengen; 
g. de aanvrager dient te onderbouwen dat geen (landschappelijke) verrommeling optreedt. 

9.3  Tijdelijk kamperen

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van de desbetreffende regels van het 
plan voor het toestaan van tijdelijk kamperen, mits aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

a. het kamperen dient meerdaags te zijn en van enige importantie.

9.4  Toetsing

De in de vorige leden genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend indien hierdoor geen 
onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en 
bouwwerken. 
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

10.1  Verschuiven bestemmingsgrenzen

Het bevoegd gezag kan het bestemmingsplan wijzigen ten behoeve van het in geringe mate, tot 
maximaal 2,00 m, verschuiven van de bestemmingsgrenzen, mits dit noodzakelijk is, in verband met 
afwijkingen of onnauwkeurigheden op de kaart ten opzichte van de feitelijke situatie, voor zover daarmee 
wordt beoogd een zo goed mogelijke overeenstemming tussen het plan en de werkelijke toestand te 
bereiken.
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Artikel 11  Overige regels

11.1  (Wettelijke) regels

Indien en voor zover in deze planregels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, dienen deze 
regelingen te worden gelezen, zoals deze luiden op het tijdstip van ter inzage legging van het 
ontwerpplan.

11.2  Verkeerslawaai

Bij het nieuw oprichten van geluidsgevoelige objecten als bedoeld in het Besluit geluidhinder dient 
voldaan te worden aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder, tenzij 
het bevoegd gezag voorafgaand aan of gelijktijdig met de vaststelling van dit bestemmingsplan hogere 
grenswaarden heeft vastgesteld welke als maximaal toelaatbaar gelden.

11.3  Industrielawaai

Bij het nieuw oprichten van geluidsgevoelige objecten als bedoeld in het Besluit geluidhinder, dient 
voldaan te worden aan de aan de wettelijke voorkeursgrenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder, 
tenzij het bevoegd gezag voorafgaand aan of gelijktijdig met de vaststelling van dit bestemmingsplan 
hogere grenswaarden heeft vastgesteld welke als maximaal toelaatbaar gelden.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 12  Overgangsrecht

12.1  Overgangsrecht bouwwerken

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen 
voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 
10%.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor 
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.2  Overgangsrecht gebruik

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor 
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten 
of te laten hervatten.

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 13  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Kruisstraat 3 - Kerkstraat ong.'.   
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Bijlage bij de regels
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Bijlage 1  Inventarisatie stads- en dorpsgezichten Weert
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Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten Weert 
Gebied I – Binnenstad met uitlopers  
 
Omvang gebied Centrum, Stationsstraat, Molenpoort, Beekpoort, Bassin, Biest, Maaspoort, 

St. Paulusstraat (zoals op kaart aangegeven) 
Plaats Weert 
Datum opname juni 2007 
 
Redengevende omschrijving op gebieds-/structuurniveau 

 
1. Beschrijving van de ontstaansgeschiedenis, de rol in en het belang voor de geschiedenis van 

Weert, de mate van representatie van de Weerter historie/ groei/ ontwikkeling, weerslag van 
de (agrarische) functie, tijdbeeld/bouwstijl, de relatie tot de context en de informatiewaarde; 

 
De binnenstad van Weert is waarschijnlijk niet zo oud als diverse bewoningsclusters in het 
buitengebied. Zeker is in elk geval dat tussen 1264 en 1304 de grachten en wallen van de stad zijn 
aangelegd door Willem III van Horn. Weert is ontstaan aan een knooppunt van landwegen en heeft 
karakteristieke driesen (driehoekige dorpspleinen). Dit is ook duidelijk zichtbaar op de kaart van 
Jacob van Deventer van circa 1565.  
Het huidige stratenpatroon met aangrenzende bebouwing is op deze kaart goed te herkennen, 
evenals de grachten en stadspoorten. Buiten de grachten is ook aansluitende bebouwing aanwezig 
langs de Beekpoort, Molenpoort, Langpoort en Maaspoort, de belangrijke routes naar de stad. Het 
stratenpatroon is grotendeels behouden gebleven en bijzonder waardevol. De aanliggende 
bebouwing toont een gevarieerde geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot nu.  
Kloosters namen in die tijd een belangrijke plaats in de stad in. Nu zijn daar het Birgittinessen-
klooster (1442) aan de Maasstraat en het Franciscanenklooster aan de Biest (kerk 1526) van 
overgebleven, evenals een klein gedeelte van het Ursulinenklooster. De overige terreinen zijn 
inmiddels volgebouwd. 
Tot het begin van de 20e eeuw groeide de stad heel langzaam en wijzigde er weinig in het 
stadsbeeld. In 1879 werd het eerste spoor aangelegd en in 1913 kwam de spoorverbinding met 
Eindhoven (op een spoordijk met tunnels). Weert raakte in een stroomversnelling en uitbreiding 
was nodig. In de toen gangbare bouwstijlen werd veel gebouwd op de nog beschikbare kavels 
langs de singels, zowel aan de binnen- als de buitenzijde, en aan de bestaande uitlopers Biest, 
Langpoort (Stationsstraat), Maaspoort en de nieuw aangelegde St. Paulusstraat. Ook deze 
bebouwing geeft een fraai tijdsbeeld en vormt een waardevol onderdeel van het historische 
stadsbeeld. 
De bebouwing aan de historische wegen heeft zich door de jaren heen steeds vernieuwd tot wat er 
nu staat. Karakteristiek is naast het verloop van de historische rooilijn en de percelering vooral het 
nog vaak voorkomen van steegjes tussen de huizen om het veelal agrarisch gebruikte achterterrein 
te kunnen bereiken. 
 
2. Beschrijving van de identiteit, karakteristiek, situering, belevingswaarde, ruimtelijke kwaliteit 

en waardering van elementen; 
 
De identiteit van het centrum wordt vooral gevormd door structuur van de middeleeuwse singelring 
en de aanliggende latere bebouwing. Ook de hoofdroutes Stationsstraat – Langstraat – Markt – 
Beekstraat en de aftakkingen Korenmarkt - Oudkerkhof, Hoogstraat – Oelemarkt en Maasstraat – 
Maaspoort hebben een hoge historische en ruimtelijke belevingswaarde. Voorts zijn de 
monumenten (zie hieronder bij 7) karakteristiek en van grote betekenis. 
De straatwand Beekpoort 1-1A en 3 is van betekenis voor de aanzet van het wegenpatroon naar 
het noorden, richting Oude Hushoverweg. Markant hierbij is dat het wegenpatroon werd 
doorsneden bij de aanleg van het kanaal, wat een brug noodzakelijk maakte. In de loop der 
geschiedenis is deze brug een aantal malen verplaatst. Dit is nog zichtbaar in het stratenpatroon 
(eerst meest westelijk via de Beekpoort, vervolgens in het verlengde van het Bassin, nu de huidige 
stadsbrug). 
 
3. Signalering van bijzondere objecten, beeldbepalende en beeldondersteunende panden, 

structuren, zichtlijnen, stratenpatroon, rooilijn, inrichting openbaar gebied en groenstructuren; 
 

o De lijst van monumenten is onder 7 opgenomen, dit zijn alle bijzondere objecten. 
o Het gehele stratenpatroon met singels en enigszins meanderende wegenpatroon binnen de 

stad en de uitlopers. 
o Zichtlijnen vanaf de verre omtrek op de St. Martinuskerk 
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o De Markt, Oelemarkt, Oud Kerkhof – Korenmarkt, Maasstraat en rondom het kasteel en 
klooster aan de Biest zijn accenten in de historische ruimtelijke beleving. 

o De percelering en rooilijnen van de binnenstad met karakteristieke stegen. 
o De groenstructuur van de singels. 
o De karakteristieke vroeg 20e eeuwse uitbreidingen langs singels en Biest. 
o De groenstructuur rondom het kasteel inclusief stadspark en rondom het klooster aan de 

Biest. 
o De openbare inrichting van de binnenstad is weliswaar zeer recent, maar speelt goed in op 

de specifieke lokale karakteristiek (o.a. Korenmarkt, Markt, Oelemarkt). 
 
4. Waardering van de gaafheid en uniciteit, maar tevens het signaleren van eventuele 

beeldverstorende elementen. 
 

o De singelring is zeer gaaf en uniek.  
o Het oude stratenpatroon is gaaf en uniek, echter op onderdelen verstoord bij de 

Molenstraat, ter plaatse van het Ursulinencomplex en nabij de Hoge Kei en rondom het 
huidige stadhuis. 

o Het Muntcomplex verstoort het stedelijke weefsel van de binnenstad door de 
grootschaligheid, het afwijken van rooilijnen en doorbreken van oude stratenpatronen.  

o De bebouwing aan de singels vormt, met name langs de Emmasingel en het gedeelte 
tussen Molenpoort en kanaal een gaaf beeld. Enkele recente nieuwbouwprojecten 
respecteren wel de rooilijn, maar zijn duidelijk herkenbaar als bebouwing van rond 1990 
(St. Louis, Emmasingel rechts naast Walburg) en 2000 (Bibliotheek, nieuwbouw 
Ursulinencomplex, Rabobank, Politiebureau, appartementencomplexen Kasteelsingel, De 
Hameij). 

o De gevelwanden van Markt, Oelemarkt, Oudkerkhof, Maasstraat, Maaspoort, St. 
Paulusstraat en Biest vormen een gaaf en uniek geheel. 

 
 
5. Foto’s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Westzijde Biest tegenover kasteel  Oostzijde Emmasingel hoek Maaspoort  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oostzijde Emmasingel bij St. Paulusstraat St. Paulusstraat vanaf Waag 
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Stationsstraat hoek Boermansstraat Steeg tussen Langstraat 4 en 6 (vakwerkgevel) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoek Markt – Maasstraat  Noordzijde Maasstraat ter hoogte van klooster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oostzijde Oelemarkt richting Schoolstraat Oostzijde Langstraat tegenover Van Berlostraat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zuidzijde Maaspoort, hotel Verstraeten Noordzijde Maaspoort 
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‘Kasteel’ Walburg met nieuwe vleugel Ursulinencomplex aan de Wilhelminasingel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bassin richting Stadsbrug Beekpoort met aanzet richting Hushoverweg  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profiel Wilhelminasingel bij vm. dubbele gracht Wilhelminasingel westzijde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markt met het Jacob van Hornemuseum Nieuwbouw aan Kasteelsingel 
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6. Begrenzing (wordt nader vastgelegd in het betreffende bestemmingsplan) 
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7. In het gebied aanwezige beschermde monumenten 
 
Categorie Adres 

Rijks Biest 1-3 (kasteel Neijenborch) 
Biest 10 (Villa Karelke/Cristine) 
Biest 43 (Franciscanenkerk/klooster/werkhuizen) 
Biest 104 (huis met puntgevel en gevelsteen 1797) 
Biest 106 (huis met brede lijstgevel, XIXa) 
Biest 108 (huis met Gelderse gezwenkte gevel, XVII, maar sterk vernieuwd) 
Biest 110 (huis met Gelderse gezwenkte gevel, XVII, maar sterk vernieuwd) 
Korenmarkt 12 t/m 26 (De Engel) 
Langstraat 6 (huis met vakwerk) 
Langstraat 20 (hoekhuis met schilddak vm. Ursulinen) 
Maasstraat 10 (woonhuis) 
Maasstraat 17 (Birgittinessenklooster) 
Markt 2 (eenvoudig huis met lijstgevel) 
Markt 3 (bakstenen pand) 
Markt 7 (vm. raadhuis) 
Markt 8 (St. Martinuskerk) 
Markt 9 (Amicitia) 
Markt 11 (huis met lijstgevel) 
Markt 13 (huis met schilddak) 
Markt 15 (hoekhuis met Gelderse gezwenkte gevel – Bart Smit) 
Markt 19 (hoekhuis, vlaaihuis) 
Molenpoort bij 27 (St. Rumolduskapel) 
Muntpromenade 7 (Munt) 
Oelemarkt 5 (samen met nummer 7, lijstgevel) 
Oelemarkt 7 (samen met nummer 5, lijstgevel) 
Oelemarkt 10 (woonhuis, stadsvilla dr. Hermans) 
Oelemarkt 11 (huis met Gelderse gezwenkte gevel) 
Oelemarkt 16 (huis met Gelderse gezwenkte gevel) 
Stationsplein 19 ea (stationscomplex): 
 Julianalaan 4 (tunnel) 
 Stationsplein 19, 21, 23 (stationgebouw) 
 Stationsplein 19 (perrongebouwen) 
 Stationsplein 19 (perronoverkapping) 

  
Provinciaal 
(deze categorie 
is formeel 
vervallen) 

Biest 1-3 (kasteel Neijenborch) 
Biest 43 (Franciscanenkerk/klooster) 
Maasstraat 17 (Birgittenessenklooster) 
Markt 8 (St. Martinuskerk) 
 

Gemeentelijk Bassin 16 
Beekstraat 13 (horeca/woning) 
Beekstraat 55 (woonhuis) 
Begijnensteeg (tuinmuur / steeg) 
Biest 35, 35b-c (dubbel woonhuis) 
Biest 56 (woonhuis) 
Biest 80 (horeca) 
Emmasingel 12 (vm. brouwerij) 
Emmasingel 32 (´Walburg´) 
Emmasingel 40 (woonhuis) 
Emmasingel 37 (St. Martinusschool) 
Emmasingel 93 (woonhuis met praktijk) 
Emmasingel ongenummerd (H. Hartbeeld) 
Hoogstraat 15 (woning / praktijkruimte) 
Hoogstraat 22 (woonhuis) 
Hoogstraat 24 (woonhuis) 
Hoogstraat 27 (woonhuis) 
Hoogstraat 28 (winkel / woning) 
Hoogstraat 29 (winkel / woning) 
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Korenmarkt 1 / 2 (winkel / woning) 
Korenmarkt 3-3a (kantoor / woning) 
Langpoort 1 (kantoor / woning, ´Waag´) 
Langstraat 4 (winkel / woning) 
Langstraat 9 (winkel / woning) 
Langstraat 19 (winkel / woning) 
Langstraat 20-22 (detailhandel) 
Langstraat 41 (winkel / woning) 
Langstraat 46 (winkel / woning) 
Langstraat 47 (winkel / woning) 
Langstraat 48 (winkel / woning) 
Langstraat 49/49a (winkel / woning) 
Maaspoort 2 (winkel / woning) 
Maaspoort 17 
Maaspoort 18 – 20 
Maaspoort 19  
Maaspoort 24 
Maaspoort 30 
Maasstraat 2 (winkel / woning) 
Maasstraat 3 (winkel / woning) 
Maasstraat 4 (winkel / woning) 
Maasstraat 9 (woning) 
Maasstraat 11 (woning) 
Maasstraat 13 (woning) 
Maasstraat 14 (kantoor / woning) 
Maasstraat 15 (pastorie) 
Maasstraat 18 (vm. woonhuis) 
Maasstraat 26 (winkel / woning) 
Maasstraat 27 (schuur > gesloopt) 
Maasstraat 28 (kantoor / woning) 
Maasstraat 46 (horeca / woning, ´Tramhalt´) 
Markt 17 (winkel / woning, ´Bekx´) 
Markt 21 (horeca / woning) 
Muntpromenade 2 (winkel / woning) 
Oelemarkt 4 (horeca / woning) 
Oelemarkt 8 (horeca / woning) 
Oelemarkt 9 (horeca / woning) 
Oelemarkt 12 (winkel / Woning) 
Oelemarkt 13 ((horeca / woning) 
Oelemarkt 15 (winkel / woning) 
Oelemarkt 17 (horeca / woning) 
Oelemarkt 22 (winkel / woning) 
Oudkerkhof (straatwand) 
Paradijsstraat 47-49 (vm. pakhuis) 
Recollectenstraat 5-5a (museum De Tiendschuur) 
Schoolstraat 10 (woonhuis) 
Schoolstraat 18 (woonhuis) 
Schoolstraat 20 (vm. stadsboerderij) 
Stationsplein 1,3 en 5 (horeca, kantoor, woningen) 
Stationsstraat 7 (vm. hotel ´Jan v.d. Croon´) 
Stationsstraat 20 (horeca / woning, ´Azië´) 
Walburgpassage 50 (woning, ´Pandje Poell´) 
Wilhelminasingel 10 (postkantoor) 
Wilhelminasingel 76 (horeca, ´Hostellerie Munten´) 
 
Positief advies commissie Cultuurhistorie: 
Biest nummers 2, 4, 6, 13, 14a, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 48, 50, 52, 53, 66, 
68, 70, 72, 74, 112 en 112a 
 
Voorstel op te nemen in gemeentelijk stadsgezicht: 
Biest 29 en 59 
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8. Externe rapporten 
 

o Rapport stads- en dorpsgezichten, Steunbeer Middelburg 2005 
 

o Beekstraat te Weert, Cultuurhistorische analyse, Monumenten Advies Bureau 
Nijmegen, februari 2006 

 
o Redengevende omschrijvingen diverse panden Weert, Buro4 Roermond, januari 2007 

 
 
9. Indicatie archeologische verwachtingswaarde 
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10. Waardering 
 

Waardering 
+ tot +++++ 

Criteria 

 A. Sociale en cultuurhistorische waarde 

+++++ 1. het object/terrein is verbonden met de geschiedkundige herinneringen 
in de ruimste zin des woords; 

+++++ 2. het object/terrein vertegenwoordigt een fase in de ontwikkeling van 
stad, streek of dorp; 

+++++ 3. het object/terrein vertegenwoordigt een aspect van de sociale of 
economische geschiedenis. 

 B. Informatiewaarde 

+++++ Mate waarin het object/terrein door de aanwezigheid in de omgeving 
alleen al aanschouwelijk onderwijs geeft en de passant informatie over 
het verleden ontvangt. 

 C.  Architectonische en kunsthistorische waarde 

++++ 1. het object/terrein is een goed voorbeeld van een stijl of bouwtrant of 
van het werk van een architect, is gaaf van stijl en detaillering terwijl 
eventuele latere wijzigingen het architectonische beeld niet storen; 

+++++ 2. het object/terrein vertegenwoordigt vanuit architectonisch historisch 
oogpunt gezien een bouwstijl die kenmerkend is voor een bepaalde 
periode en geeft afzonderlijk of samen met andere de historische 
stedenbouwkundige ontwikkeling aan; 

+++++ 3. het object/terrein vertegenwoordigt een onvervangbare bouwstijl, 
techniek of bouwtype. 

 D.  Planologische en landschappelijke waarde 

+++ 1. het object/terrein heeft een nauwe relatie met de geomorfologie en de 
landschappelijke omgeving; 

++++ 2. het object/terrein is gelegen in een gebied met oorspronkelijke 
perceelsstructuren en patronen van wegen en waterlopen; 

+++++ 3. het object/terrein vormt met bijgebouwen, kleinere artefacten en 
erfbeplanting een karakteristiek geheel; 

+++++ 4. het object/terrein is karakteristiek voor stad, streek of dorp. 
 E.  Unieke waarde 

+++++ Het is van belang of een object een unieke waarde heeft of dat er 
meerdere (soortgelijke) objecten in de omgeving van het object staan. 
Als een object niet in verband kan worgen gebracht met andere 
objecten (zoals in D. Situering), kan het betekenen dat het een unicum 
is in zijn soort en juist daarom zeer waardevol. 

 F. Gaafheid 

++++ Vrijwel elk object is aangepast sinds het gebouwd is. Sommige 
aanpassingen en veranderingen passen echter niet in de stijl van het 
object en zijn storend voor het aanzien ervan. Het omgekeerde is 
overigens ook mogelijk: een wijziging kan de waarde van een object 
verhogen. 

 G. Bouwkundige staat 

+++++ De bouwkundige staat van een object speelt een rol bij de beoordeling 
of een object in aanmerking komt voor een gemeentelijke 
monumentenlijst. Daarbij dient wel een onderscheid te worden 
gemaakt tussen achterstallig onderhoud en de fundamentele staat 
waarin een object verkeert. Uitgangspunt is dat een restauratie 
mogelijk met zijn. Tevens kan ook gedacht worden aan bescherming 
indien de ruïne als zodanig voldoende waarde bezit om als gemeentelijk 
monument te beschermen. 

 H. Ouderdom 

+++++ De ouderdom van een object speelt een mindere rol bij de beoordeling 
van een object. De gemeente Weert hanteert hiervoor in principe de 
minimale leeftijd van 50 jaar, in speciale gevallen zou hiervan 
afgeweken kunnen worden. 
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Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten 
Gebied II – Fatima  
 
Omvang gebied Fatima, Molenpoort, Looimolenstraat, Coenraad Abelsstraat, 

Mariënhagelaan, Regulierenstraat, Fatimalaan (zoals op kaart aangegeven) 
Plaats  Weert 
Datum opname mei 2007 
 
Redengevende omschrijving op gebieds-/structuurniveau 

 
1. Beschrijving van de ontstaansgeschiedenis, de rol in en het belang voor de geschiedenis van 

Weert, de mate van representatie van de Weerter historie/ groei/ ontwikkeling, weerslag van 
de (agrarische) functie, tijdbeeld/bouwstijl, de relatie tot de context en de informatiewaarde; 

 
De uitvalsweg Molenpoort is al zichtbaar op de kaart van Jacob van Deventer van circa 1565. Ook 
de bebouwing aan weerszijden van de Molenpoort tot voorbij de St. Rumolduskapel was toen al 
buiten de stadspoorten aanwezig. Van de oorspronkelijke, waarschijnlijk bescheiden en agrarische, 
bebouwing is weinig meer bewaard gebleven. 
Daarnaast is op de kaart de molen met woning te zien op de zuidelijke hoek van de huidige Willem 
I straat en de Coenraad Abelsstraat. Dit gebied was verder nog niet bebouwd. Wel lag het verloop 
van de huidige Coenraad Abelsstraat al vast, evenals dat van de huidige Willem I straat en de 
Molenpoort tot aan de Boshoverbeek. Dit oude stratenpatroon is nog aanwezig. 
Met de economische groei bij de ontsluiting van Weert via de noord-zuid spoorlijn in 1913, was ook 
hier uitbreiding nodig. De vroeg 20e eeuwse uitbreiding is opgezet volgens de tuindorpgedachte. 
Dit kenmerkt zich door industriële bebouwing langs het kanaal en sociale woningbouw. Om de 
arbeiders die met de economische groei gepaard gingen volgens de normen van die tijd te 
huisvesten werd deze wijk planmatig opgezet. De woningen waren sociale eengezinswoningen met 
een tuin, maar zonder stedelijk vertier zoals café’s. Het betreft complexmatige bouw van hoge 
kwaliteit in baksteenarchitectuur met veel details. De meeste woningbouwcomplexen zijn gaaf 
bewaard gebleven en daarmee is het totale beeld behouden. Dit geeft een goed voorbeeld van 
vroeg 20e eeuwse planmatige sociale woningbouw. 
Deze bebouwing wordt aangevuld door de wederopbouwwoningen aan de zuidzijde van de 
Fatimakerk. Dit completeert het beeld. 
 
2. Beschrijving van de identiteit, karakteristiek, situering, belevingswaarde, ruimtelijke kwaliteit 

en waardering van elementen; 
 
Alleen in het stratenpatroon is nog het middeleeuwse verloop van wegen te herkennen. Dit gebied 
kenschetst zich vooral door de vroeg 20e eeuwse bebouwing volgens de tuindorpgedachte. De 
ruimtelijke werking van deze wijk is geheel anders dan elders in Weert. Het kenmerkt zich door 
grote contrasten: grote openheid rondom de Fatimakerk c.a. en vrij besloten woonstraten, zoals de 
Looimolenstraat.  
Rondom de Fatimakerk bevinden zich verwante faciliteiten zoals de pastorie en een jongens-, 
meisjes- en kleuterschool, alles in een groene setting. Hier is feitelijk sprake van een RK Eiland. 
De complexmatige sociale woningbouw is van hoge kwaliteit en zeer karakteristiek. 
 
3. Signalering van bijzondere objecten, beeldbepalende en beeldondersteunende panden, 

structuren, zichtlijnen, stratenpatroon, rooilijn, inrichting openbaar gebied en groenstructuren; 
 

o Het vloeiende verloop van de Molenpoort is een relict uit de Middeleeuwen, toen een van de 
uitvalswegen van Weert, langs de molen, naar de beek voerde. 

o De monumenten zijn opgenomen onder 7. 
o De Fatimakerk vormt met de pastorie, jongens-, meisjes en kleuterschool een RK Eiland. 

 
4. Waardering van de gaafheid en uniciteit, maar tevens het signaleren van eventuele 

beeldverstorende elementen. 
 
o Het stratenpatroon van Molenpoort en Looimolenstraat is gaaf en uniek. 
o De woningbouwcomplexen gebaseerd op de tuindorpgedachte van de vroege 20e eeuw zijn 

gaaf en uniek voor Weert. 
o De Fatimakerk is een bijzondere en unieke wederopbouwkerk, van uitzonderlijke 

architectuur. De kerk vormt samen met de overige faciliteiten, die alle nog bestaan, een RK 
Eiland, wat vrij uniek is. 
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o Dit gebied geeft een zeer helder afleesbaar beeld van de geschiedenis van de sociale 
woningbouw over de 20e eeuw. 

o Een van de weinige beeldverstorende elementen is de recente verbouwing van de 
jongensschool. Deze voldoet nu aan de eisen van deze tijd, maar daarmee zijn de 
oorspronkelijke kwaliteiten deels verloren gegaan.  

 
5. Foto’s 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fatimakerk met pastorie Kapel Coenraad Abelsstraat 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Looimolenstraat 2 t/m 10 Looimolenstraat 23 t/m 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Looimolenstraat 24 t/m 42 Wederopbouw aan de Mariënhagelaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wederopbouw aan de Mariënhagelaan Bebouwing aan de Nieuwstraat 
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6. Begrenzing (wordt nader vastgelegd in het betreffende bestemmingsplan) 

  
 
7. In het gebied aanwezige beschermde monumenten 
 

Categorie Adres 
Rijks - 

  
Provinciaal 
(formeel 
vervallen) 

- 

Gemeentelijk Coenraad Abelstraat 31a (Fatimakerk)  
Coenraad Abelstraat 36a (Paterskapel / moskee) 
 
In procedure: 
Looimolenstraat 2 t/m 10 
Looimolenstraat 23 t/m 59 
Coenraad Abelsstraat 17 t/m 25 
 
Op te nemen in het stadsgezicht: 
Looimolenstraat 24 t/m 42 
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8. Externe rapporten 
 

o Redengevende omschrijvingen diverse panden Weert, Buro4 Roermond, januari 2007 
 
 
9. Indicatie archeologische verwachtingswaarde 
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10. Waardering 
 

Waardering 
+ tot +++++ 

Criteria 

 A. Sociale en cultuurhistorische waarde 

+++ 1. het object/terrein is verbonden met de geschiedkundige herinneringen 
in de ruimste zin des woords; 

+++ 2. het object/terrein vertegenwoordigt een fase in de ontwikkeling van 
stad, streek of dorp; 

+++ 3. het object/terrein vertegenwoordigt een aspect van de sociale of 
economische geschiedenis. 

 B. Informatiewaarde 

+++ Mate waarin het object/terrein door de aanwezigheid in de omgeving 
alleen al aanschouwelijk onderwijs geeft en de passant informatie over 
het verleden ontvangt. 

 C.  Architectonische en kunsthistorische waarde 

+++ 1. het object/terrein is een goed voorbeeld van een stijl of bouwtrant of 
van het werk van een architect, is gaaf van stijl en detaillering terwijl 
eventuele latere wijzigingen het architectonische beeld niet storen; 

+++++ 2. het object/terrein vertegenwoordigt vanuit architectonisch historisch 
oogpunt gezien een bouwstijl die kenmerkend is voor een bepaalde 
periode en geeft afzonderlijk of samen met andere de historische 
stedenbouwkundige ontwikkeling aan; 

+++ 3. het object/terrein vertegenwoordigt een onvervangbare bouwstijl, 
techniek of bouwtype. 

 D.  Planologische en landschappelijke waarde 

+ 1. het object/terrein heeft een nauwe relatie met de geomorfologie en de 
landschappelijke omgeving; 

+++ 2. het object/terrein is gelegen in een gebied met oorspronkelijke 
perceelsstructuren en patronen van wegen en waterlopen; 

+++ 3. het object/terrein vormt met bijgebouwen, kleinere artefacten en 
erfbeplanting een karakteristiek geheel; 

+++ 4. het object/terrein is karakteristiek voor stad, streek of dorp. 
 E.  Unieke waarde 

+++++ Het is van belang of een object een unieke waarde heeft of dat er 
meerdere (soortgelijke) objecten in de omgeving van het object staan. 
Als een object niet in verband kan worgen gebracht met andere 
objecten (zoals in D. Situering), kan het betekenen dat het een unicum 
is in zijn soort en juist daarom zeer waardevol. 

 F. Gaafheid 

++++ Vrijwel elk object is aangepast sinds het gebouwd is. Sommige 
aanpassingen en veranderingen passen echter niet in de stijl van het 
object en zijn storend voor het aanzien ervan. Het omgekeerde is 
overigens ook mogelijk: een wijziging kan de waarde van een object 
verhogen. 

 G. Bouwkundige staat 

+++ De bouwkundige staat van een object speelt een rol bij de beoordeling 
of een object in aanmerking komt voor een gemeentelijke 
monumentenlijst. Daarbij dient wel een onderscheid te worden 
gemaakt tussen achterstallig onderhoud en de fundamentele staat 
waarin een object verkeert. Uitgangspunt is dat een restauratie 
mogelijk met zijn. Tevens kan ook gedacht worden aan bescherming 
indien de ruïne als zodanig voldoende waarde bezit om als gemeentelijk 
monument te beschermen. 

 H. Ouderdom 

+ De ouderdom van een object speelt een mindere rol bij de beoordeling 
van een object. De gemeente Weert hanteert hiervoor in principe de 
minimale leeftijd van 50 jaar, in speciale gevallen zou hiervan 
afgeweken kunnen worden. 
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Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten 
Gebied III – Kanaal tussen Stadsbrug en Biesterbrug (Verliefdenlaantje) 
 
Omvang gebied Zuid-Willemsvaart tussen Stadsbrug en Biesterbrug, Minderbroederslaan, 

Noordkade, Observantenstraat, Aldenborghstraat en Recollectenstraat 
(zoals op kaart aangegeven) 

Plaats  Weert 
Datum opname juni 2007 
 
Redengevende omschrijving op gebieds-/structuurniveau 

 
1. Beschrijving van de ontstaansgeschiedenis, de rol in en het belang voor de geschiedenis van 

Weert, de mate van representatie van de Weerter historie/ groei/ ontwikkeling, weerslag van 
de (agrarische) functie, tijdbeeld/bouwstijl, de relatie tot de context en de informatiewaarde; 

 
Tussen 1823 en 1826 is in opdracht van koning Willem I het kanaal (de Zuid-Willemsvaart) 
voltooid, als verbindingskanaal tussen Maastricht en Den Bosch. Deze kaarsrechte waterweg 
doorsnijdt allerlei oudere structuren, onder andere de verbinding Biest - Laarderweg en Beekpoort 
- Oude Hushoverweg. Ook vormde het een barrière tussen noord- en zuidzijde. Aan de andere kant 
bracht het kanaal en de daarmee gepaard gaande transportmogelijkheden economische groei in 
Weert. Er ontstond bedrijvigheid langs de kades, zoals het voormalige Landbouwbelang, de Wertha 
Bierbrouwerij en de Meelfabriek. Ook ontstond woonbebouwing langs het kanaal. Het geeft hiermee 
een goed tijdsbeeld van de groei van Weert in de 19e en 20e eeuw. 
 
2. Beschrijving van de identiteit, karakteristiek, situering, belevingswaarde, ruimtelijke kwaliteit 

en waardering van elementen; 
 
In dit gebied is het beeld gevarieerd, maar merendeels in tact gebleven. Karakteristiek hierbij zijn 
de bebouwing uit begin 20e eeuw, waaronder arbeiderswoningen, aan de Noordkade en de 
bebouwing uit dezelfde tijd aan de Minderbroederslaan, die voornamer is, evenals die aan de 
achterliggende straten. Beide zijn representanten van de economische groei en de industrialisatie 
van Weert in de 19e een 20e eeuw. Het kanaal zelf vormt de ruggengraat van het samenhangende 
historische ensemble met de sterke laanbeplanting van lindes en kastanjes en de verhoogde aanleg 
van het onverharde Verliefdenlaantje.  
 
3. Signalering van bijzondere objecten, beeldbepalende en beeldondersteunende panden, 

structuren, zichtlijnen, stratenpatroon, rooilijn, inrichting openbaar gebied en groenstructuren; 
 

o De Zuid-Willemsvaart (1823 – 1826) is de ruggengraat van dit gebied. 
o De onverharde, verhoogde aanleg van het Verliefdenlaantje is uniek voor Weert. 
o De zichtlijnen langs het kanaal, vooral op de bruggen, zijn waardevol. 
o De rooilijn van de bebouwing aan weerszijden van het kanaal ligt daar parallel aan. 
o Het stratenpatroon wordt in dit gebied gedicteerd door het verloop van het kanaal. 
o Het contrast tussen de kleinere arbeiderswoningen aan de Noordkade en de grotere 

woningen voor de meer welgestelden aan de Minderbroederslaan is illustratief voor het 
verschil in standen in 19e en 20e eeuw. 

o Niet goed zichtbaar, maar van nationaal belang, zijn de rijksbeschermde kazematten aan 
de Noordkade, onderdeel van de Peel-Raamstelling. 

o De typische, begin 20e eeuwse bebouwing aan de Minderbroederslaan is zeer waardevol en 
geeft een goed tijdsbeeld.  

o De laanbeplanting van lindes en kastanjes. 
 
4. Waardering van de gaafheid en uniciteit, maar tevens het signaleren van eventuele 

beeldverstorende elementen. 
 

o Het totaalbeeld van het kanaal met aanliggende bebouwing en groenstructuur is bijzonder 
gaaf. Op detailniveau moet opgemerkt worden dat zowel aan de Noordkade als aan de 
Minderbroederslaan ook recent nog nieuwbouw is gepleegd. Dit doet echter geen afbreuk 
aan het gegroeide, gevarieerde beeld. Integendeel, het bewijst dat de ontwikkelingen 
doorgaan, zonder het historische beeld te schaden. De nieuwbouw aan de 
Minderbroederslaan is qua karakter goed ingepast in de historische omgeving. 

o De nieuwbouw van La Corona en De Hameij grenst aan het gebied en is van een totaal 
andere schaalorde. De lineaire structuur van kanaal en groen is sterk genoeg om dit te 
kunnen verdragen. 
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5. Foto’s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verliefdenlaantje gezien vanaf Biesterbrug Niveauverschil tussen pad en straat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noordkade vanaf Stadsbrug Noordkade vanaf Verliefdenlaantje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zuid-Willemsvaart vanaf de Stadsbrug Zuidzijde Zuid-Willemsvaart 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minderbroederlaan Hoek Observantenstraat - Minderbroederslaan 
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Bebouwing Observantenstraat Observantenstraat vanaf het kanaal 
 
 
6. Begrenzing (wordt nader vastgelegd in de betreffende bestemmingsplannen) 

 
 
 
7. In het gebied aanwezige beschermde monumenten 
 
Categorie Adres 
Rijks Noordkade bij 16, 17 en 24 (kazematten Peel-Raamstelling) 

 

Provinciaal 
(deze categorie 
is formeel 
vervallen) 

- 

Gemeentelijk - 
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8. Externe rapporten 
 

o Geen. 
 
 
9. Indicatie archeologische verwachtingswaarde 
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10. Waardering 
 

Waardering 
+ tot +++++ 

Criteria 

 A. Sociale en cultuurhistorische waarde 

+++ 1. het object/terrein is verbonden met de geschiedkundige herinneringen 
in de ruimste zin des woords; 

+++++ 2. het object/terrein vertegenwoordigt een fase in de ontwikkeling van 
stad, streek of dorp; 

+++ 3. het object/terrein vertegenwoordigt een aspect van de sociale of 
economische geschiedenis. 

 B. Informatiewaarde 

+++ Mate waarin het object/terrein door de aanwezigheid in de omgeving 
alleen al aanschouwelijk onderwijs geeft en de passant informatie over 
het verleden ontvangt. 

 C.  Architectonische en kunsthistorische waarde 

+++ 1. het object/terrein is een goed voorbeeld van een stijl of bouwtrant of 
van het werk van een architect, is gaaf van stijl en detaillering terwijl 
eventuele latere wijzigingen het architectonische beeld niet storen; 

+++ 2. het object/terrein vertegenwoordigt vanuit architectonisch historisch 
oogpunt gezien een bouwstijl die kenmerkend is voor een bepaalde 
periode en geeft afzonderlijk of samen met andere de historische 
stedenbouwkundige ontwikkeling aan; 

+ 3. het object/terrein vertegenwoordigt een onvervangbare bouwstijl, 
techniek of bouwtype. 

 D.  Planologische en landschappelijke waarde 

+++ 1. het object/terrein heeft een nauwe relatie met de geomorfologie en de 
landschappelijke omgeving; 

+ 2. het object/terrein is gelegen in een gebied met oorspronkelijke 
perceelsstructuren en patronen van wegen en waterlopen; 

+++++ 3. het object/terrein vormt met bijgebouwen, kleinere artefacten en 
erfbeplanting een karakteristiek geheel; 

+++++ 4. het object/terrein is karakteristiek voor stad, streek of dorp. 
 E.  Unieke waarde 

+++++ Het is van belang of een object een unieke waarde heeft of dat er 
meerdere (soortgelijke) objecten in de omgeving van het object staan. 
Als een object niet in verband kan worgen gebracht met andere 
objecten (zoals in D. Situering), kan het betekenen dat het een unicum 
is in zijn soort en juist daarom zeer waardevol. 

 F. Gaafheid 

++++ Vrijwel elk object is aangepast sinds het gebouwd is. Sommige 
aanpassingen en veranderingen passen echter niet in de stijl van het 
object en zijn storend voor het aanzien ervan. Het omgekeerde is 
overigens ook mogelijk: een wijziging kan de waarde van een object 
verhogen. 

 G. Bouwkundige staat 

++++ De bouwkundige staat van een object speelt een rol bij de beoordeling 
of een object in aanmerking komt voor een gemeentelijke 
monumentenlijst. Daarbij dient wel een onderscheid te worden 
gemaakt tussen achterstallig onderhoud en de fundamentele staat 
waarin een object verkeert. Uitgangspunt is dat een restauratie 
mogelijk met zijn. Tevens kan ook gedacht worden aan bescherming 
indien de ruïne als zodanig voldoende waarde bezit om als gemeentelijk 
monument te beschermen. 

 H. Ouderdom 

++ De ouderdom van een object speelt een mindere rol bij de beoordeling 
van een object. De gemeente Weert hanteert hiervoor in principe de 
minimale leeftijd van 50 jaar, in speciale gevallen zou hiervan 
afgeweken kunnen worden. 
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Inventarisatieformulier Stads- en dorpsgezichten Weert 
Gebied IV – Kerkstraat Keent  
 

Omvang gebied St. Jozefskerkplein, Kruisstraat, St. Josefslaan, Kerkstraat (zoals op kaart 

aangegeven) 

Plaats  Weert 

Datum opname september 2006 

 

Redengevende omschrijving op gebieds-/structuurniveau 

 

1. Beschrijving van de ontstaansgeschiedenis, de rol in en het belang voor de geschiedenis van 

Weert, de mate van representatie van de Weerter historie/ groei/ ontwikkeling, weerslag van 

de (agrarische) functie, tijdbeeld/bouwstijl, de relatie tot de context en de informatiewaarde; 

 

De Kerkstraat is een van de oude uitvalswegen van Weert, namelijk die naar het zuiden richting 

België (Maaseik en Bocholt). Gezien de aantoonbare ouderdom van de vlakbij gelegen Dijkerakker 

is aannemelijk dat deze structuur tenminste middeleeuws is (ca. 800 na Christus). Op de kaart van 

Jacob van Deventer van circa 1565 is het verloop van de Kerkstraat duidelijk herkenbaar en is ook 

bebouwing aangegeven tot ongeveer de aftakking van de huidige Keulerstraat. De bebouwing staat 

langs beide zijden van de weg.  

 

2. Beschrijving van de identiteit, karakteristiek, situering, belevingswaarde, ruimtelijke kwaliteit 

en waardering van elementen; 

 

Deze lange historie is nog goed afleesbaar aan het enigszins meanderende verloop van de straat, 

de overeenkomstige rooilijn en de bebouwing. De Kerkstraat heeft nog veel boerderijachtige 

bebouwing waar het agrarische verleden van is af te lezen. Ook in de 20e eeuw zijn diverse 

passende invullingen gebouwd. Het geheel vormt een waardevol en gevarieerd beeld, dat het 

agrarische verleden van Weert weerspiegelt. 

 

3. Signalering van bijzondere objecten, beeldbepalende en beeldondersteunende panden, 

structuren, zichtlijnen, stratenpatroon, rooilijn, inrichting openbaar gebied en groenstructuren; 

 

Bijzondere schakel aan de Kerkstraat is het Rooms-katholieke Eiland rondom de St. Josephkerk 

(1939), die destijds als garnizoenskerk is ontworpen. Het bevatte voorts de noodkerk, het latere 

patronaatsgebouw (1931, Kerkstraat 189-191), de pastorie (1931, Kerkstraat 185), een 

meisjesschool de Agnesschool (1939, Kerkstraat 187, inmiddels gesloopt), een kapelanij (1953, 

Kerkstraat 193 en 195) en een jongensschool de Dr. Poelsschool met gymzaal (1956, St. 

Jozefskerkplein 2 en 3). Het Rooms-katholieke Eiland, waar ook het plein en het kerkhof deel van 

uitmaken, vormt een vrij uniek voorbeeld van een uitwerking van het RK zorgmodel, dat de 

gelovigen gedurende het hele leven begeleidde. Er waren voorzieningen op gebied van religie, 

educatie, welzijn en cultuur. Dit is een uniek cultuurhistorisch fenomeen dat wezenlijk is verbonden 

met de RK Kerk in Limburg en Weert in het bijzonder.  

Enkele solitaire bomen vervullen een belangrijke functie in het straatbeeld, waaronder de 

knotlindes ter hoogte van Kerkstraat 110. 

 

4. Waardering van de gaafheid en uniciteit, maar tevens het signaleren van eventuele 

beeldverstorende elementen. 

 

o Het meanderende verloop van de straat en het straatbeeld zijn gaaf gebleven. 

o De straat biedt een uniek beeld van bebouwing uit diverse periodes uit de geschiedenis van 

Weert. 

o Het RK Eiland is vrij gaaf en uniek voor Weert. 

o De aanwezigheid van eenvoudige agrarische bebouwing is zeer waardevol voor het 

straatbeeld. 

o Enkele winkels hebben niet in het straatbeeld passende luifels (zie foto’s). 

o De garageboxen aan de Bregterstraat doen afbreuk aan het straatbeeld, evenals de er 

tegenoverliggende winkeluitbouw. 
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5. Foto’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkplein met St. Josephskerk, links is de  Pastorie aan de Kerkstraat 185 en de St.  

aanzet van de Dr. Poelsschool zichtbaar Josephskerk, rechts lag de Agnesschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patronaatsgebouw en voormalige noodkerk  Beeldbepalend pand aan de Kerkstraat 116 

aan de Kerkstraat 189,191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkstraat ter hoogte van nummer 110 Karakteristiek dubbelhuis Kerkstraat 22 – 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkstraat 115 met grove luifel Kerkstraat 38 e.v. met grote etalagepui en luifel 
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Garageboxen hoek Kerkstraat – Bregterstraat Winkelpui Bregterstraat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoek Kerkstraat – Keulerstraat  Kerkstraat 58 – 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwbouw hoek Victor de Stuersstraat Fraaie jaren ’60 villa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoek Bloemartsstraat Overzicht straatprofiel Kerkstraat 
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6. Begrenzing (wordt nader vastgelegd in het betreffende bestemmingsplan) 

 

 

SDG IV Kerkstraat Keent 
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7. In het gebied aanwezige beschermde monumenten 

 

Categorie Adres 

Rijks St. Jozefskerkplein 1 (St. Jozefskerk) 

Provinciaal 

(formeel 

vervallen) 

- 

Gemeentelijk - 

Beeldbepalend Kerkstraat 116 (horeca) 

Kerkstraat 185 (pastorie) 

Kerkstraat 187 (Agnesschool – gesloopt) 

Kerkstraat 189, 191 (patronaatsgebouw) 

(nog aanvullen voor gehele Kerkstraat) 

 

 

8. Externe rapporten 

 

o Rooms-katholiek Eiland Keent, P. Lemmens, 2002 

 

 

9. Indicatie archeologische verwachtingswaarde 
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10. Waardering 

 

Waardering 

+ tot +++++ 

 

 A. Sociale en cultuurhistorische waarde 

++++ 1. het object/terrein is verbonden met de geschiedkundige herinneringen 

in de ruimste zin des woords; 

++++ 2. het object/terrein vertegenwoordigt een fase in de ontwikkeling van 

stad, streek of dorp; 

++++ 3. het object/terrein vertegenwoordigt een aspect van de sociale of 

economische geschiedenis. 

 B. Informatiewaarde 

++++ Mate waarin het object/terrein door de aanwezigheid in de omgeving 

alleen al aanschouwelijk onderwijs geeft en de passant informatie over 

het verleden ontvangt. 

 C.  Architectonische en kunsthistorische waarde 

+++ 1. het object/terrein is een goed voorbeeld van een stijl of bouwtrant of 

van het werk van een architect, is gaaf van stijl en detaillering terwijl 

eventuele latere wijzigingen het architectonische beeld niet storen; 

++++ 2. het object/terrein vertegenwoordigt vanuit architectonisch historisch 

oogpunt gezien een bouwstijl die kenmerkend is voor een bepaalde 

periode en geeft afzonderlijk of samen met andere de historische 

stedenbouwkundige ontwikkeling aan; 

++++ 3. het object/terrein vertegenwoordigt een onvervangbare bouwstijl, 

techniek of bouwtype. 

 D.  Planologische en landschappelijke waarde 

++++ 1. het object/terrein heeft een nauwe relatie met de geomorfologie en de 

landschappelijke omgeving; 

+++ 2. het object/terrein is gelegen in een gebied met oorspronkelijke 

perceelsstructuren en patronen van wegen en waterlopen; 

++++ 3. het object/terrein vormt met bijgebouwen, kleinere artefacten en 

erfbeplanting een karakteristiek geheel; 

++++ 4. het object/terrein is karakteristiek voor stad, streek of dorp. 

 E.  Unieke waarde 

++++ Het is van belang of een object een unieke waarde heeft of dat er 

meerdere (soortgelijke) objecten in de omgeving van het object staan. 

Als een object niet in verband kan worgen gebracht met andere 

objecten (zoals in D. Situering), kan het betekenen dat het een unicum 

is in zijn soort en juist daarom zeer waardevol. 

 F. Gaafheid 

+++ Vrijwel elk object is aangepast sinds het gebouwd is. Sommige 

aanpassingen en veranderingen passen echter niet in de stijl van het 

object en zijn storend voor het aanzien ervan. Het omgekeerde is 

overigens ook mogelijk: een wijziging kan de waarde van een object 

verhogen. 

 G. Bouwkundige staat 

+++ De bouwkundige staat van een object speelt een rol bij de beoordeling 

of een object in aanmerking komt voor een gemeentelijke 

monumentenlijst. Daarbij dient wel een onderscheid te worden 

gemaakt tussen achterstallig onderhoud en de fundamentele staat 

waarin een object verkeert. Uitgangspunt is dat een restauratie 

mogelijk met zijn. Tevens kan ook gedacht worden aan bescherming 

indien de ruïne als zodanig voldoende waarde bezit om als gemeentelijk 

monument te beschermen. 

 H. Ouderdom 

+++ De ouderdom van een object speelt een mindere rol bij de beoordeling 

van een object. De gemeente Weert hanteert hiervoor in principe de 

minimale leeftijd van 50 jaar, in speciale gevallen zou hiervan 

afgeweken kunnen worden. 
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