
Weert, 2 november 2O22

Geachte com missieleden,

Mijn naam is Audry Verheijen en ik woon aan de Anna van Burenstraat op Moesel, direct
aangrenzend aan de locatie Zevensprong.

Mede namens ruim 100 direct omwonenden van de locatie Zevensprong licht ik toe wat
onze bezwaren zijn tegen het voornemen tot wijziging van het bestemmingsplan voor
deze locatie.

Laat ik vooropstellen dat wij niet tegen bebouwing van deze locatie zijn, Wij zien graag
dat hier permanente woningen gerealiseerd worden. Wij hebben echter grote bezwaren
tegen het volume wat gebouwd kan worden als u instemt met de wijziging van het
bestemmingsplan, namelijk 3 gebouwen van 17 meter hoog.

Sinds de sloop van de basisschool is regelmatig uitgesproken dat, indien er gebouwd zou
worden, er voor de ouderen uit de wijk gebouwd zou worden. Zodat deze gelijkvloers in
de eigen wijk kunnen blijven wonen en met de verhuizing ook weer gezinswoningen
beschikbaar maken voor de koop- en huurmarkt.

In de uiteindelijke gebiedsvisie voor Weert Zuid (vastgesteld in 2021) zijn 2 varianten
opgenomen voor de ontwikkeling van de locatie. Hierin staat letterlijk verwoord dat op
het programma staan: kleine wooneenheden gericht op ouderen, van zelfstandig wonen
tot zorgbehoevend i.c.m. woningen voor reguliere huurders.
Er is een hofjesvariant en een appartementblokjes variant genoemd (pagina 53), met als
uitgangspunt een kleinschalige en warme uitstraling.

Tijdens de bijeenkomst in mei 2022 werd echter een nieuw plan gepresenteerd, wat
totaal niet strookt met de gebiedsvisie. Reden: het op gang brengen van een
verhuisbeweging binnen Weert.

Echter, aangezien in fase 1 van de Gebiedsvisie (binnen 3 tot 8 jaar) er 102 sociale
huurwoningen gesloopt gaan worden, moeten eerst deze huurders geherhuisvest worden.
Meermaals heeft Wonen Limburg gezegd dat deze sloopurgenten altijd voorrang krijgen
op vrijkomende woonruimte. Dus de ouderen uit de wijk, die grote binding hebben en
graag dicht bij vooaieningen willen bliJven, hebben het nakijken.

Gezegd werd dat de sloopurgenten binding hebben met de wijk en dichtbij de
voorzieningen willen blijven. En dat daarom in Weert Zuid mogelijkheden geboden
moeten worden voor herhuisvesting. Deze stelling trekken wij in twijfel. Zeker niet alle
huurders uit de te slopen woningen hebben binding met Weert Zuid; zij zullen ook open
staan voor een woning in een andere wijk, Wellicht heeft dat zelfs de voorkeur.

Waarbij ik op het volgende argument kom. In de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg
2022tot en met 2025 wordt het streven benoemd om een gelijke verdeling van huur en
koopwoningen over alle wijken te bewerkstelllgen. Daarnaast is ook benoemd om te
streven naar een gelijke verdeling van woningtypes over de wijken.

Volgens het CBS (cijfers over 2020) heeft Weert Zuid procentueel gezien al een hoger
deel aan sociale huurwoningen, respectievelijk 50-600/o (Keent) en 30-40o/o (Moesel en
Graswinkel). Het percentage meergezinswoningen in Weert Zuid ligt tussen 20-460/o, Íïl€t
de grootste piek in de wijk Keent.
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Ter vergelijking: in de wijken Boshoven, Molenakker en Laar/Hushoven is het percentage
huurwoningen 10-20o/o en in de wijk Leuken 20-30o/o.
Het percentage meergezinswoningen in deze wijken is voor Boshoven 9olo, Molenakker
9o/o ên Laar/Hushoven 13olo.

In de wijken Boshoven, Vrouwenhof en Laar (Laarueld) is de afgelopen jaren flink
bijgebouwd, Maar het percentage sociale huurwoningen c.q, meergezinswoningen is
minimaal. Dit strookt totaal niet met de structuurvisie.

In de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg2022 tot en met 2025, staat in bijlage 7 een
planvoorraadlijst Weert per 1-1-2021 die een totaal van plannen laat zien van 2016
woningen, waarvan 1291 huurwoningen. Van deze t29L zijn er 838 (640/o) in de wijk
Keent-Moesel gepland. 806 Van deze 838 (960/o) worden appartementen.
Over gemengde wijken en een evenredige verdeling van huur en koop kan dan ook op
geen enkele manier gesproken worden,

Nieuwbouw op de locatie Zevensprong? Ja! Maar wel conform de eerdere toezeggingen
en zoals is vastgesteld in de Gebiedsvisie.

Wij begrijpen dat er gebouwd moet worden omdat er een tekort aan sociale
huurwoningen is, En dat er woningen nodig zijn voor de herhuisvesting. Maar dat is een
opgave voor heel Weelt, niet alleen voor Weert Zuid.
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