
WONINGBOUW GEMEENTE WEERT

Informatiebijeenkomst 18 februari 2021



SITUATIESCHETS GEMEENTE

• Compacte stad, veel voorzieningen

• 83% huishoudens woont in de stad

• 5 kernen, waarvan 1 met 
voorzieningen (Stramproy)

• Elke kern heeft basisschool en ruimte 
voor ontmoeting

• In 2012 plannen voor 930 woningen 
geschrapt en € 25 mio
afgewaardeerd/voorzieningen 
getroffen op eigen grexen

• Sinds 2014 bestemmingsplannen 
woonwijken, kernen en binnenstad 
herzien, plannen voor 786 woningen 
geschrapt



SITUATIESCHETS GEMEENTE: STAD

• Etil 2013: +708 woningen vanaf 2014 tot 
top in 2027

• Etil 2017: + 887 woningen vanaf 2018 
tot top in 2033

• Etil 2019 update: +1.734 woningen 
vanaf 2018 tot top in 2034

• Etil 2019 update: +2.435 woningen 
vanaf 2014 tot top in 2034

• Groei aantal huishoudens (1.191) groter 
dan aantal woningen (568) in periode 
2014-2020, verschil 623

• Druk groot, koop en (sociale) huur

• 2014 tm 2017: netto 415 woningen 
toegevoegd 

• 2018 tm 2020: netto 611 woningen 
toegevoegd



SITUATIESCHETS GEMEENTE: ALTWEERTERHEIDE

• Etil 2017: krimp 

• Etil 2019 update: 12 
woningen tot top

• Beperkt gebouwd

• Markt pakt dit moeilijk op

• Gemeente gaat actief 
gronden verwerven in het 
dorp (zie ster)

• Hofje met ca. 16 
levensloopbestendige 
woningen



SITUATIESCHETS GEMEENTE: LAAR

• Etil 2017: 64 woningen vanaf 
2018 tot top

• Etil 2019 update: 52 
woningen tot top

• Jaarlijks enkele woningen 
gebouwd

• Laarveld fase 3 deels in kern 
Laar (23 woningen)

• Bestemmingsplan Laarveld 
2020 onherroepelijk



SITUATIESCHETS GEMEENTE: STRAMPROY

• Etil 2017: 116 woningen vanaf 
2018 tot top

• Etil 2019 update: 161 woningen 
tot top

• Te weinig gebouwd

• Gemeente heeft geen gronden

• Markt pakt dit wel op, duurt 
echter lang

• Lambroek (35 won.) en 
Walestraat (9 won.) in 
voorbereiding

• Met locatie Veldstraat 73 (ca. 
40 won.) impuls (milieucirkel 
vervalt), in buitengebied



SITUATIESCHETS GEMEENTE: SWARTBROEK

• Etil 2017: 6 woningen 
vanaf 2018 tot top

• Etil 2019: 46 woningen tot 
top

• Jaarlijks enkele woningen 
opgeleverd

• Bestemmingsplan 
Kapelheuvelstraat in 2020 
vastgesteld, 12 woningen



SITUATIESCHETS GEMEENTE: TUNGELROY

• Etil 2017: 10 woningen 
vanaf 2018 tot top

• Etil 2019: 45 woningen tot 
top

• Jaarlijks woningen 
opgeleverd w.o. in plan 
Truppertstraat (afgerond in 
2020)

• Baetenhof in uitvoering, 18 
woningen



PROGNOSE AANTAL HUISHOUDENS



PROGNOSE AANTAL INWONERS



ONTWIKKELING GEBOORTEOVERSCHOT



ONTWIKKELING LEEFTIJDEN HUISHOUDENS



OPGAVE GEMEENTE WEERT

• Planvoorraad per 1-1-2021: 1.559 woningen netto (incl. Stadsbruglocatie en 
Gebiedsvisie Keent & Moesel)

• Prognose 2019 update: resterende groei 2021 – 2034: 1.140 woningen

• Achterstand t.o.v. groei aantal huishoudens 2014 t/m 2019: 623

• Planvoorraad aanhouden van 1.763 woningen. 

• Aanvullend inbreidingslocaties om ambitie te realiseren, waaronder 
Beekstraatkwartier. 



WONINGBOUWPROGRAMMA



OPGAVEN GEMEENTE WEERT

• Krimp gaat langzamer

• Gemeente groeit meer

• Opgave huurwoningen Wonen Limburg: 

• + 635 sociale huurwoningen tot 2030

• + 100 middenhuur woningen tot 2030

• Opgave wonen met zorg tot 2035:

• + 435 eenheden beschut wonen 
(intramuraal)

• + 800 eenheden beschermd wonen 
(zelfstandig)

• Opgave internationale werknemers tot 
2030: 

• + 1.000 wooneenheden short stay

• + 240 woningen long stay

• Uitbreiding locaties woonwagen-
standplaatsen op 6 locaties, ca. 26 
standplaatsen

• Transformatie commercieel vastgoed 
binnenstad: 

• omvang ca. 325 woningen, 
waarvan

• ca. 90 won. gereed en 

• ca. 140 won. in aanbouw.



AMBITIES

• Werken aan Weert 2030

• Bijdragen aan 
verstedelijkingsopgave regio 
Eindhoven

• NOVI

• Omgevingsagenda 
Brabant - Limburg 

• Ruimte in planvoorraad: 
méér dan prognose, bijv. 
130%



PRIORITAIRE WONINGBOUWPLANNEN/ONDERZOEKSGEBIEDEN

1. Laarveld fase 3, +152 won. waaronder 25 sociale huurwon. en fase 4, +310 
won. waaronder 42 sociale huurwon. en 42 middenhuur won.

2. Beekpoort-Noord, + 45 woningen, waaronder hofje met 11 sociale huurwon.

3. Beemdenstraat 36-38, +30 appartementen, sociale huur, + 17 app. koop/huur

4. Stadsbruglocatie, +70 appartementen, waaronder 10 middenhuur app.

5. Gebiedsvisie Keent & Moesel, sloop 650 woningen, bouw 875 woningen, 
sociale huur en middenhuur

Aanvullend inbreidingslocaties om ambitie (deels) op te vangen. 



6: LAB SITUATIE: 10 PRIORITAIRE WONINGBOUWPLANNEN

1. Laarveld fase 3, +152 won. waaronder 25 sociale huurwon. en fase 4, +310 
won. waaronder 42 sociale huurwon. en 42 middenhuur won.

2. Beekpoort-Noord, + 50 woningen, waaronder hofje met 10 sociale huurwon.

3. Beemdenstraat 36-38, +30 appartementen, sociale huur, + 17 huurapp. 

4. Stadsbruglocatie, +70 appartementen, waaronder 10 middenhuur app.

5. Gebiedsvisie Keent & Moesel, sloop 650 woningen, bouw 875 woningen, 
sociale huur en middenhuur

6. Beekstraatkwartier, ca. 150 woningen

7. Kanaalzone 2, tijdelijke huisvesting

8. Horne Quartier

9. Sint Jans Gasthuis

1.

2.

3.

4.

5.



1. LAARVELD

• (Laatste) grootschalige 
uitbreidingslocatie stad

• Fase 1 en 2 (nagenoeg) 
gerealiseerd

• Fase 3 bouwrijp maken in 2021

• Uitgifte vanaf eind 2021

• Bestemmingsplan fase 4 wordt in 
2021 opgesteld



2. BEEKPOORT-NOORD

• Inbreidingslocatie

• Ca. 45 won. 

• Waaronder hofje met 11 soc. 
huurwoningen 

• Start realisatie 2021. 



3. BEEMDENSTRAAT 38

• Locatie uitbeenderij Swinnen

• Swinnen is verhuisd

• Inbreidingslocatie

• 30 soc. huurwon. 

• Transformatie

• Reguliere vergunning

• Aanpassing openbare ruimte 



3. BEEMDENSTRAAT 36

• Locatie uitbeenderij
Swinnen

• Inbreidingslocatie

• 17 huurwon. 

• Sloop en nieuwbouw

• Initiatief van derde

• Herziening 
bestemmingsplan nodig  



4. STADSBRUGLOCATIE

• Inbreidingslocatie

• Ca. 70 appartementen, waaronder 10 middenhuur

• Uitvraag loopt

• Herziening bestemmingsplan nodig  



5. GEBIEDSVISIE KEENT & MOESEL



AMBITIE

• Een aantal potentiële inbreidingslocaties om ambitie te realiseren.

• Waaronder Beekstraatkwartier 


