




Welkom



Aanleiding

• Druk op woningmarkt groot > wachttijden zijn lang.

• Tijdelijke woningen helpen nood te verzachten.

• Druk op woningen voor gezinnen met kinderen het grootst. 

• Tijdelijke woningen helpen groei tot top aantal huishoudens (in 2034) te 
overbruggen. 

• Opgenomen in coalitieprogramma 2018-2021 “Weert koerst op verbinding”.

• Opgenomen in prestatieafspraken tussen corporaties, 
huurdersbelangenorganisaties en gemeente. 

• Locatieonderzoek uitgevoerd.



Status 

• Nog geen besluiten genomen

• Locatieonderzoek met 2 voorkeurslocaties  

• Eerst overleg met omwonenden en wijkraden





Uitsnede bestemmingsplan

• Bestemming ‘Wonen’

• Dubbelbestemming ‘Waterstaat –
Waterkering’

• Geen bouwvlak aanwezig

• In verleden voornemen bouw 10 
woningen

• Niet mogelijk vanwege beperking 
geluid bedrijventerrein

• Tijdelijke woningen wel mogelijk



Geluid



Verkavelingsopzet

• 2 rijen van 5 woningen met trottoir

• 1 gemeenschappelijke berging 

• Parkeerplaatsen

• Voorziening voor waterberging

• (Her)inrichting groen in overleg

• Afstand circa 15,30 m

• Rekening gehouden met mogelijke 
uitbreiding standplaatsen 
Achtkantmolen o.b.v. behoefte 
onderzoek binnen wettelijke regels 
t.a.v. geluid



Impressie





Woningen

• Begane grond met apart toilet, keuken 
en  woonkamer

• Verdieping met badkamer en 2 slaapkamers

• Elke woning bevat 14 zonnepanelen



Begane grond



Verdieping



Plaatsen woningen



Uitstraling woningen

• Iedere woning een eigen terras van 3 x 3m

• Tussen de woningen zullen houten terrasschermen geplaatst worden van 
180x180 cm

• Achterzijde terras een lagere afscheiding met poortje in verbinding met het 
groen

• Raambekleding aan de binnenzijde wordt voorzien door Wonen Limburg



Doelgroep

• Woningen worden geadverteerd via www.thuisinlimburg.nl

• De woningen worden met voorrang toegewezen aan een- of twee 
oudergezinnen die met spoed op zoek zijn naar een woning

http://www.thuisinlimburg.nl/


Procedure

• College neemt principebesluit naar verwachting op 25 augustus 2020

• Raad neemt besluit, behandeling in commissie Ruimte & Economie op 9
september 2020 en raad op 23 september 2020

• Vergunningaanvraag betreft reguliere procedure

• Bezwaar mogelijk nadat vergunning verleend is

• Naar verwachting speelt dit in eerste kwartaal 2021

(Her)inrichting groen in overleg met omwonenden.



Bedankt voor uw aandacht!
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Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst tijdelijke woningen Molenakker 9 
juli 2020. 
 

1. Waarom is portefeuillehouder niet aanwezig? 
- De ontwikkeling bevindt zich in de fase van de ambtelijke voorbereiding. 

2. Waarom zijn er geen raadleden aanwezig? 

- Dit heeft met de corona maatregelen te maken. In deze 2 ruimten mag een 
maximaal aantal personen van 20 aanwezig zijn. 

3. Er wordt gevraagd of er geluidsopnamen gemaakt mogen worden? 

- Alle personen die niet aanwezig kunnen zijn kunnen contact opnemen met 
Marian Arts van de gemeente en zij staat ze persoonlijk te woord. Er wordt 
aangegeven dat het niet wenselijk is om geluidsopnamen te maken. 

4. Deze locatie was geen locatie van het locatieonderzoek in 2016, maar is bij de 

stand van zaken van dit onderzoek wel genoemd. Tijdens het meest recente 
locatieonderzoek is deze locatie naar boven gekomen. Het onderzoek van 2016 is 
openbaar, de stand van zaken ook. Het voorliggende onderzoek moet eerst 
geaccordeerd worden door B&W, het is nog niet openbaar.  

5. Er wordt opgemerkt dat er te weinig omwonenden uitgenodigd zijn. De gemeente 
geeft aan dat dit het gevolg is van de corona maatregelen. Iedereen die wilde 
komen heeft ook de mogelijkheid gekregen om aanwezig te zijn. De gemeente 

beraadt zich nog op de wijze hoe de overige wijkbewoners betrokken kunnen 
worden. Verder kunnen inwoners altijd contact opnemen met de gemeente.  

6. Het is een toezegging aan de raad dat er een nieuw locatieonderzoek plaats zou 
vinden. 

7. De presentatie en het verslag worden naar alle aanwezigen gemaild. 

8. Wat houdt de geluidshinder in? 

- Zie plaatje in presentatie. Bij een geluidbelasting met een bepaald aantal 
decibel mag er niet gebouwd worden. Bij de oranje markering mogen geen 
permanente woningen gebouwd worden, wel tijdelijke woningen. Voor 
tijdelijke woningen is de Wet geluidhinder niet van toepassing. 

9. De afstand tussen de woningen en de erfafscheidingen van de woningen aan de 
Buitenwiek is circa 15 meter. Gevraagd wordt of dit gecheckt kan worden. 
- Tekening is digitaal ingetekend. Dit is geverifieerd. De afstand van het fietspad 

tot de erfafscheidingen van de woningen aan de Buitenwiek is 27 m. De 
woningen zijn 7,6 m diep. Voor het trottoir en de toegang tot de woningen is 4 
m aangehouden. Resteert een afstand van 15,4 m tot de achtergevel en 12,4 
m tot de achterkant van de buitenruimte bij de woningen.  

10. Bewoners van de Helmondseweg hebben al meerdere malen aangegeven een 
trottoir te willen. Dit kan blijkbaar niet door de vervuilde grond. Nu kan het ineens 
wel.  

- De gemeente geeft aan dat de aanleg van een trottoir makkelijker wordt als 
dit in een ontwikkeling meegenomen kan worden.  

11. Er is behoefteonderzoek gedaan naar standplaatsen. Het kan dus zijn dat er extra 
standplaatsen toegevoegd gaan worden. Dit loopt al een hele poos. Dit is een 
afzonderlijk traject. Het behoefteonderzoek heeft heel lang op zich laten wachten 
door een moeizame aanbesteding. De bewoners geven aan dat men al sinds 2013 

vraagt om extra standplaatsen. Vanuit de locatie Achtkantmolen hebben zich 
mensen aangemeld bij de gemeente om het gesprek over de mogelijkheden aan te 
gaan. De gesprekken worden na de vakantieperiode opgestart.  

12. Tijdelijke woningen hoeven niet aan de Wet geluidhinder te voldoen en kunnen in 
afwijking van het bestemmingsplan gerealiseerd worden. Voor de standplaatsen 
dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Daarom duurt het traject langer. 
Hierbij dient wel aan de Wet geluidhinder te worden voldaan. Het wordt nu verder 

opgepakt. 
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13. Inclusief terras is de totale lengte van de tijdelijke woningen ongeveer 11 meter. 
14. Hoeveel meldingen van overlast zijn er binnen gekomen bij WL en politie bij de 

overige locaties met tijdelijke woningen? 

- Bij de huidige tijdelijke woningen heeft Wonen Limburg sinds 1-1-2019 bij 3 

adressen overlast meldingen ontvangen van omwonenden. Het kan zijn dat bij 
1 adres meerdere meldingen zijn binnen gekomen. De politie verstrekt dit 
soort informatie niet in verband met de privacywetgeving. 

15. De ambitie is om nog circa 600 sociale woningen toe te voegen in Weert. Dit jaar 
zijn er 90 sociale huurwoningen opgeleverd. Dit is veel. Vanwege de vergrijzing is 
het goed dat de nieuwbouwwoningen in de vorm van toegankelijke 
levensloopbestendige woningen worden gebouwd. Er is helaas erg weinig 
doorstroming in de sociale huurwoningen. 

16. Kan er spreektijd worden aangevraagd? 

- Dit kan, de gemeente houdt de omwonenden hiervan op de hoogte en geeft bij 

het toesturen van de stukken na besluitvorming door het college van 
burgemeester en wethouders aan hoe dit werkt. 

17. Na besluitvorming dient er nog een behoorlijk traject doorlopen te worden. Als 
alles doorgaat starten we naar verwachting in Q3 2021 met bouwen. 

18. De omwonenden wordt van het vervolgtraject op de hoogte gehouden. Zodra er 
bezwaar gemaakt kan worden, worden omwonenden hierover geïnformeerd.  

19. De Helmondseweg is een hele drukke weg, zeker voor gezinnen met kinderen is 
dit gevaarlijk. Het is een 50 km weg maar niemand houdt zich aan de snelheid. 
- Hiermee kan met de inrichting van de openbare ruimte rekening gehouden 

worden. Dit wordt ook met de verkeersdeskundige opgenomen worden. Het 
verzoek is om dit ook met omwonenden op te nemen. Hierop komt de 
gemeente nog terug. 

20. Hoe zit het met honden ravotterrein? 

- Er blijft voldoende ruimte over voor de honden. 
21. Er worden opnieuw vraagtekens gezet bij het aantal meters. Zoals eerder 

aangegeven wordt dit geverifieerd. Dit blijkt 15,4 m te zijn tot de achtergevel van 

de woningen. 
22. Hoelang betekent tijdelijk? Wanneer gaan de woningen weer weg? 

- De vergunningen worden op grond van de Wet Algemene Bepalingen 

Omgevingsrecht (Wabo) verleend. Dit is voor maximaal 10 jaar. Specifiek voor 
tijdelijke woningen is een aanpassing gedaan in de Crisis- en Herstelwet en 
zouden vergunningen voor 15 jaar kunnen worden verleend. Afgesproken is 
dat de vergunning voor max 10 jaar wordt afgegeven en dat na 9 jaar met 
Wonen Limburg wordt bekeken of de behoefte er nog steeds is. Dan wordt de 
vergunning eventueel verlengd met 5 jaar.  

23. Hoe zit het met woning waarde ? 

- Er kan een planschade verzoek ingediend te worden. Dit wordt door een 
onafhankelijk bureau onderzocht. Stel dat dit zo is, dan worden de kosten 
vergoed. De leges bedragen 300 euro. Dit geld krijg je terug als het verzoek 
wordt toegewezen. Als het wordt afgewezen krijg je dit geld niet terug.  

24. Waarom is deze locatie nou zo geschikt? 
- Ruimte is schaars. Het is heel moeilijk om in de woonwijken geschikte locaties 

te vinden. In 2016 vielen van de 15 locaties bijna alle locaties af. Er bestaan 

onmogelijkheden i.r.t. het bestemmingsplan, of er komen al permanente 
woningen. Denk ook aan bedrijventerreinen, daar kun je geen mensen laten 
wonen. De woningen die op of dicht bij bedrijventerreinen staan, zijn er in 
tijden van andere wetgeving gebouwd. Denk ook aan geurcirkels, externe 
veiligheid, etc.  

25. Waar gaan de kinderen spelen? Het is erg gevaarlijk. Kinderen kunnen aan de 

achterzijde spelen. Daar is het veilig. 
26. De tijdelijke woningen die al langs de ringbaan staan. De bewoners ervaren geen 

geluidsoverlast van de ringbaan. Dit is uit een evaluatie gebleken. 
27. Bewoners geven aan dat er veel trillingen worden ervaren door de boten die langs 

komen via het kanaal. Dit is sinds de oeverbeschoeiing is vernieuwd.  
28. De huurprijs van de woningen bedraagt circa € 650,- per maand. 
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29. De grond mag op grond van het grondprijsbeleid van de gemeente door Wonen 
Limburg om niet in gebruik genomen te worden. 

30. Er wordt opgemerkt dat het lijkt op en verdienmodel van Wonen Limburg. Wonen 
Limburg doet echter en onrendabele investering. De gemeente wil het tekort niet 
nog verder laten oplopen.  

31. Waarom worden deze woningen niet meegenomen in nieuwe planvorming van 
nieuwe wijken? 

32. De gemeente laat geen tijdelijke woningen bouwen op locaties waar permanente 
woningen gebouwd worden.  

33. Dit stukje Molenakker wordt niet meer behandeld als Molenakker. Het is een 
vergeten stukje, zo vinden de aanwezigen. 

34. De permanente woningen die ooit gebouwd zouden worden waren er 9 volgens 

een aanwezige. Nu zijn het er ineens 10. De gemeente zeg toe dit na te kijken. De 
betreffende omwonende geeft later aan dat het er toch 10 waren. 

35. Opnieuw wordt de afstand aangehaald, dit zou 20 m zijn, niet 27 m. De tekening 

klopt daarom niet. Zoals eerder is toegezegd wordt dit gecontroleerd. Dit blijkt 
toch 27 m te zijn.  

36. Wie doet de investering op de infrastructuur? 

- Bij de vorige woningen is dit door Wonen Limburg betaald. De rioleringen 
worden op het terrein bij elkaar gebracht. Dit bespaart op de kosten van de 
rioolaansluiting. 

37. In overleg met omwonenden wil de gemeente graag naar de groenvoorzieningen 
kijken. Wellicht dat er behoefte is aan extra bomen / planten. 

38. Rijkswaterstaat heeft nog geen goedkeuring gegeven en heeft nog geen advies 
gegeven, verwacht wordt dat dit geen problemen op gaat leveren. De gemeente 

heeft vaker contact met Rijkswaterstaat en weet wat de regels zijn. 
39. Stel dat de werf minder geluid gaat opleveren, verandert dan het geluidsplaatje? 

- Ja dat is mogelijk. 
40. De informatie wordt via mail beschikbaar gesteld. Per post is ook mogelijk voor 

degenen die dat willen.  

 
BIJEENKOMST 2 

 
1. Alle vragen en antwoorden worden genoteerd, deze worden onder de aanwezigen 

verspreid. 
2. Er is veel commentaar gekomen op wie er uitgenodigd is. De gemeente geeft aan 

dat er maar beperkt mensen konden worden uitgenodigd. Dit heeft met de corona 
maatregelen te maken. Uiteraard is iedereen die ook wilde komen welkom en 

heeft die kunnen komen. 
3. Zouden de woningen ook gedraaid kunnen worden? 

- Dit is allemaal nog bespreekbaar. We zitten nog in de onderzoeksfase. De 
situatietekening staat nog niet vast. Er kan nog mee geschoven worden. 

4. Zijn de terrassen afgebakend? 
- Ja, komen erfafscheidingen. 

5. Het aanbrengen van aanvullende groen kan in overleg met omwonenden bepaald 

worden. 

6. Het voornemen is in totaal nog 50 tijdelijke woningen toe te voegen in Weert. 
Beide locaties die nu in beeld zijn worden hiervoor voorgedragen. 

7. De druk op de woningmarkt is groot. De wachttijden lopen de laatste tijd enorm 
op. 

8. De procedure met de woonwagenlocaties is een apart traject. Op deze locatie 
zouden in theorie 2 – 3 extra standplaatsen gerealiseerd kunnen worden.  

9. Wordt de hoek niet erg vol, wordt het niet te veel belast? De woningbehoefte is er 
al langer dan 14 dagen. 
- Opnieuw wordt uitgelegd dat het heel erg moeilijk is om geschikte locaties te 

vinden. Zie vraag vorige bijeenkomst. 
10. Het standpunt van de gemeente en van Wonen Limburg is dat iedereen moet 

kunnen wonen. Over tijdelijke woningen zijn dan ook afspraken gemaakt tussen 

gemeente en corporaties en dit staat in het coalitieprogramma.  
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11. Eind volgende week wordt de presentatie met verslag naar alle aanwezigen 
gemaild. De gemeente beraadt zich nog op de wijze waarop de wijkbewoners op 
de hoogte kunnen worden gehouden.  

12. Is het belangrijk wat wij als bewoners ervan vinden? Dit wordt niet gevraagd. 
- Bewoners geven aan het helemaal niks te vinden. Sommige procedures (denk 

aan de standplaatsen) duren al jaren en dit lijkt nu ineens heel snel te gaan. 
- Het zou eerlijker zijn als de woonwagenlocatie eerst uitgebreid gaat worden 

zodat de kinderen kunnen blijven wonen. 
13. Aan het einde van de Laarderweg is toch ook nog een groot veld?  

- Dit veld heeft niet de voorkeur omdat er meer infrastructurele aanpassingen 
nodig zijn.  

14. Aangegeven wordt dat mensen het huis met een bepaald idee gekocht hebben en 

dat dit niet in hun plaatje past. Dat er ineens tijdelijke woningen in de omgeving 
komen.  
- De gemeente en Wonen Limburg staan voor de maatschappelijke opgave om 

ook te voorziening in woningen voor mensen die niet zelf in hun eigen woning 
kunnen voorzien. Hierin nemen zijn hun verantwoordelijkheid.  

15. De mensen die langs de ringbanen wonen in de tijdelijke woningen hebben 

aangegeven geen geluidshinder te ervaren van de ringbaan. 
16. Aangegeven wordt dat de presentatie niet wordt gewaardeerd. 
17. Het lijkt erop dat jullie het door willen duwen? 

- Aangegeven wordt dat de raad uiteindelijk besluit. De meningen van 
omwonenden worden hierin meegenomen. 

18. Planschadeverzoek (als eigenaar) komt opnieuw aan bod. Hiervoor is wetgeving 
waar de gemeente zich aan houdt. Dit kan ook niet anders. 

19. Aangegeven wordt dat men liever koopwoningen ziet omdat het bij sociale 
huurwoningen om een andere doelgroep gaat. 

20. Alle argumenten worden meegenomen richting de raad. 
21. Wonen Limburg zoekt ruimte voor tijdelijke woningen. De gemeente probeert 

hierin te voorzien. 

22. Waarom niet wachten totdat de milieubeperking eraf is?  
- De gemeente geeft aan dat dit in het verleden is geprobeerd en dat dit nu niet 

per sé nodig is. De gemeente kan hier verder niet op blijven wachten. Daarom 
wordt nu bekeken of de grond anders kan worden ingevuld. 

23. Is de grond te koop?  
- De grond is niet te koop. Opgemerkt wordt dat de gemeente hieraan 

tenminste geld zou verdienen i.p.v. de grond om niet in gebruik te geven aan 
Wonen Limburg. 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schriftelijke vragen die omwonenden schriftelijk beantwoord willen zien binnen te termijn 

zoals aangegeven in de correspondentiewijzer van de Nationale Ombudsman: 
 
Vraag 1: 
Is er een tijdpad met betrekking tot het voornemen om tijdelijke woningen te plaatsen op 
het perceel Helmondseweg. Zo ja dan willen wij dit ontvangen. 
Antwoord: 

In de presentatie is een globale planning van te nemen besluiten opgenomen. Een exacte 
planning is nog niet te maken, in verband met de te nemen besluiten.  
 

Vraag 2: 
Zijn er al afspraken gemaakt met Wonen Limburg. Zo ja welke? 
Antwoord: 
Ja, er worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt. 

 
Vraag 3: 
Is er al een overeenkomst of een conceptovereenkomst met Wonen Limburg? 
Antwoord: 
Nee, voor deze specifieke ontwikkeling is nog geen (concept)overeenkomst opgesteld.  
 
Vraag 4: 

Waarom is voor de locatie Helmondseweg gekozen? Wij willen een afschrift van het in de 
brief genoemde onderzoeksrapport locatie Helmondseweg. 
Antwoord: 
Er is een locatieonderzoek opgesteld. Hierover heeft nog geen besluitvorming plaats 
gevonden. Dit onderzoek bevindt zich nog de fase van intern beraad. Het is nog niet 

afgerond. De bijeenkomst met omwonenden maakt onderdeel uit van het onderzoek. Het 

onderzoek wordt beschikbaar gesteld zodra dit openbaar is geworden. Dat is na 
besluitvorming hierover. In 2016 heeft een locatieonderzoek plaatsgevonden. Dit 
onderzoek is in 2019 geëvalueerd. Deze stukken zijn als bijlagen toegevoegd.  
 
Vraag 5: 
Welke locaties zijn nog meer onderzocht? 
Antwoord: 

Zie het antwoord op vraag 4.  
 
Vraag 6: 
Welke geschikte locaties zijn hieruit naar voren gekomen? 
Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 4.  
 

Vraag 7: 
In de uitnodigingsbrief geeft u aan dat een van de voorkeurslocaties het braakliggend 
terrein aan de Helmondseweg is. Echter dit terrein is een door de gemeente met 
bebording aangewezen hondenravotterrein wat goed onderhouden wordt en waar om de 
twee weken het gras wordt gemaaid en de kanten worden getrimd. Waarom benoemd u 
dit terrein als braakliggend? 

Antwoord: 
Wij noemen dit braakliggend, omdat het niet bebouwd is. Het terrein was oorspronkelijk 
bedoeld voor permanente woningen, en was als zodanig een ontwikkellocatie.  
 
Vraag 8: 
Aan welke wet of besluit wordt getoetst? 
Antwoord: 
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Voor de voorgenomen ontwikkeling is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) het belangrijkste toetsingskader.  
 
Vraag 9: 
Wat is het huidige/vigerende bestemmingsplan van het terrein aan de Helmondseweg 

waaraan getoetst gaat worden? 
Antwoord: 
Er dient getoetst te worden aan het bestemmingsplan ‘Weert-Noord en Graswinkel 2010’. 
Reden is dat het op 11 maart 2020 vastgestelde bestemmingsplan ‘Woongebieden 2019’ 
ten tijde van de informatiebijeenkomst nog niet in werking is. Dit bestemmingsplan treedt 
naar verwachting op korte termijn in werking en is vanaf die datum het toetsingskader.  
 

Vraag 10: 
Wat is de stand van zaken m.b.t. de scheepswerf? 
Antwoord: 

De locatie van de scheepswerf is weliswaar van eigenaar veranderd. De situatie voor wat 
betreft het bestemmingsplan en de milieusituatie zijn echter ongewijzigd. 
 

Vraag 11: 
Wat is de verwachtte bevolkingsopbouw voor de komende 10 - 15 jaar, waaruit blijkt dat 
deze woningen daarna niet meer noodzakelijk zijn? Wij willen hiervan een rapport 
ontvangen. 
Antwoord: 
De ontwikkeling met betrekking tot het aantal huishoudens is bepalend voor de 
woningbehoefte, niet primair de bevolkingsontwikkeling. In de Structuurvisie Wonen 

Midden-Limburg 2018-2021 zijn deze ontwikkelingen opgenomen (zie 
www.ruimtelijkeplannen.nl), als ook in het woningbehoefte onderzoek dat hieraan ten 
grondslag heeft gelegen (zie https://www.weert.nl/woningmarktonderzoek-midden-
limburg). Verder verwijzen wij ook graag naar de actualisatie van de structuurvisie (zie 
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2020/18-februari/10:00, 

agendapunt 6). 
 

Vraag 12: 
De tijdelijke woningen worden maximaal voor de duur van 2 jaar aan dezelfde persoon 
verhuurd. Hierna is het de bedoeling dat men doorstroomt naar een reguliere sociale 
huurwoning. Hoe verhoudt zich dit met het feit dat er te weinig sociale huurwoningen 
worden gebouwd of beschikbaar zijn. Hoe denkt u dit op te lossen? 
Antwoord: 

Tijdelijke woningen zorgen voor een tijdelijke uitbreiding van de woningvoorraad, zodat 
meer huishoudens aan een woning geholpen kunnen worden. Tijdelijke woningen helpen 
ook om de groei tot de top van het aantal huishoudens op te vangen. De woningen worden 
bij voorrang toegewezen aan gezinnen met kinderen die met spoed op zoek zijn naar een 
woning. Deze gezinnen blijven reageren op woningen via www.thuisinlimburg.nl zodat 
men uiteindelijk een reguliere woning kan betrekken. De wachttijden hiervoor lopen op. 
Door tijdelijke woningen wordt de grootste nood verzacht.  

 

Vraag 13: 
Op welke manier kunt u garanderen dat men na 2 jaar ook kan doorstromen naar een 
reguliere sociale huurwoning. 
Antwoord: 
Dit kan niet gegarandeerd worden. Op dit moment duurt het ongeveer 2,5 jaar voordat 
men voor een reguliere sociale huurwoning kan betrekken. 

 
Vraag 14: 
Op 2 september 2019 en 23 september 2019 waren geen andere locaties beschikbaar dan 
degene uit het locatieonderzoek 2016 en ook niet tijdens de Raadsvergadering op 25 
september 2019. Hoe kan het dan dat er op 10 september 2019 een in B&W voorstel DJ-
821799 2 ligt waarin extra locaties worden genoemd, waaronder de Helmondseweg? 

Antwoord: 

https://www.weert.nl/woningmarktonderzoek-midden-limburg
https://www.weert.nl/woningmarktonderzoek-midden-limburg
https://gemeenteraad.weert.nl/Vergaderingen/College-van-B-W/2020/18-februari/10:00
http://www.thuisinlimburg.nl/
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De locatie Helmondseweg kwam niet voor in het locatieonderzoek uit 2016. Deze locatie is 
samen met de locatie Princenweg in betreffend besluit van het college genoemd omdat op 
beide locaties conform het bestemmingsplan woningbouw was voorzien.  
 
Vraag 15: 

Op de Helmondseweg wordt vaak hard gereden. Diverse malen zijn er auto’s de bocht 
uitgevlogen en het desbetreffende terrein opgeschoten. Hoe wordt de veiligheid van de 
toekomstige bewoners(kinderen) van de geplande tijdelijke woningen gewaarborgd? 
Antwoord: 
Het voornemen is de woningen niet in/nabij de bocht te plaatsen. Een van de 
mogelijkheden is om afschermend groen te planten tussen het fietspad en het trottoir. 
Tussen het fietspad en de rijbaan staan bomen. Verder wordt de verkeerssituatie nog met 

de verkeersdeskundige besproken. Hierop komen we nog terug. 
 
Vraag 16: 

De Helmondseweg ligt binnen de contour van een gezoneerd industrieterrein met een 
geluidscontour. Andere locaties zijn afgewezen op basis van milieucirkels bedrijven, 
waarom is deze locatie dan wel geschikt? 

Antwoord: 
De Wet geluidhinder geldt niet voor tijdelijke woningen. Andere wetgeving zoals 
bijvoorbeeld met betrekking tot geur of externe veiligheid is wel aan de orde.  
 
Vraag 17: 
Wanneer is het meest recente geluidsonderzoek verricht op desbetreffende locatie? 
Antwoord: 

De geluidsituatie m.b.t. het bedrijventerrein is in mei 2020 in beeld gebracht. 
 
Vraag 18: 
Wat zijn de uitkomsten van dit onderzoek? 
Antwoord: 

De uitkomst is in de presentatie opgenomen.  
 

Vraag 19: 
Welke type woningen heeft de gemeente Weert in gedachten? 
Antwoord: 
De gemeente zal de woningen niet realiseren. Wonen Limburg heeft het voornemen 
tijdelijke woningen van het type Barli Base DUO te plaatsen.  
 

Vraag 20: 
Wat is de doelgroep die voor deze woningen in aanmerking komen? 
Antwoord: 
De woningen worden met voorrang toegewezen aan een- of twee ouder gezinnen met 
maximaal 2 kinderen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Het kan voorkomen dat 
bij het vrij komen van een woning deze doelgroep niet op de wachtlijst staat. Dan kan de 
woning ook toegewezen worden aan andere doelgroepen die met spoed op zoek zijn naar 

een woning.  

 
Vraag 21: 
Hoe wordt gehandhaafd dat alleen deze doelgroep in aanmerking komt? (Bij type met 2 
slaapkamers zijn dus naast eenoudergezinnen ook tweeoudergezinnen mogelijk, waardoor 
er nog meer mensen kunnen komen te wonen). 
Antwoord: 

De woningen zijn geschikt voor een- en tweeoudergezinnen. Er wordt een 
huurovereenkomst aangegaan. De huurwetgeving is hierbij aan de orde.  
 
Vraag 22: 
Hoeveel woningen is men voornemens te plaatsen? 
Antwoord: 

Het voornemen is om op de locatie Helmondseweg 10 tijdelijke woningen te realiseren in 
de vorm van 2 rijtjes van 5. 
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Vraag 23: 
Wat is de diepte, breedte en hoogte van deze woningen? 
Antwoord: 
De woningen zijn ongeveer 3,75 m breed, 7,60 m lang en de 5 m hoog.  

 
Vraag 24: 
Wat is de exacte afstand van de groenstrook, achterzijde tuinen Buitenwiek tot de 
geplande tijdelijke woningen. 
Antwoord: 
Dit is afhankelijk van de inrichting. De afstand tussen het fietspad en de erfafscheidingen 
van de woningen aan de Buitenwiek bedraagt 27 m. Op de situatietekening zoals die in de 

presentatie is opgenomen is de afstand tot de achtergevel van de woningen 15,4 m. 
Wanneer de woningen verder naar achteren geplaatst worden, wordt deze afstand kleiner. 
Een herinrichting met bomen en planten in het tussengelegen gebied is desgewenst 

mogelijk.  
 
Vraag 25: 

Wat is de exacte afstand van de geplande tijdelijke woningen tot het fietspad aan de 
Helmondseweg? (In het bestemmingsplan staat de bomenrij en het fietspad niet 
ingetekend, de daadwerkelijke groenstrook is dus veel smaller). 
Antwoord: 
De situering ligt nog niet vast. Dit is nog onderwerp van gesprek, waarmee we graag het 
overleg met omwonenden aan gaan. Op de tekening, zoals in de presentatie is 
aangehouden, is een afstand van ongeveer 4 m aangehouden.  

 
Vraag 26: 
De tijdelijke woningen hebben weinig opbergruimte binnen en geen opbergruimte buiten. 
Er lopen al ratten (vanuit het kanaal) en heel veel muizen. Hoe wordt voorkomen dat er 
een plaag ontstaat van nog meer ongedierte? 

Antwoord: 
Er komt een gezamenlijke fietsenberging. Elke woning krijgt een eigen Duobak. 

Ongedierte komt op voedselresten af. Dit is bij tijdelijke woningen niet anders dan bij 
permanente woningen. 
 
Vraag 27: 
Geplande tijdelijke woningen komen heel dicht op de bouwgrens van de bestaande 
woningen. Hoe wordt privacy gewaarborgd en wordt geluidsoverlast voorkomen? 

Antwoord: 
Zoals eerder aangegeven is het mogelijk om aanvullende groenvoorzieningen, zoals 

bomen en struiken te realiseren. De woningen aan de Buitenwiek zijn voorzien van een 

dichte erfafscheiding. In de Wet geluidhinder zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van 

wegverkeerslawaai, industrielawaai en railverkeer. Geluid van personen in verband met de 

ontwikkeling van woningen is geen aspect dat in het kader van de Wet geluidhinder dient 

te worden onderzocht. Het geluid afkomstig van mensen in een woonwijk wordt algemeen 

maatschappelijk aanvaardbaar gevonden.  

 
Vraag 28: 

Halverwege jaren '90 is er vervuilde grond afgegraven op het desbetreffende terrein. Deze 
vervuilde grond heeft vervolgens in hopen onafgedekt weken achter elkaar in weer en 
wind op het desbetreffende terrein gelegen. In hoeverre is onderzoek gedaan naar 
opname van deze vervuiling in het bedoelde terrein? Wat zijn hiervan de resultaten? 
Antwoord: 
Er heeft nog geen bodemonderzoek plaats gevonden.  
 

Vraag 29: 
Hoe en waar worden er veilige parkeerplekken gerealiseerd ten behoeve van de geplande 
tijdelijke woningen? 
Antwoord: 
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Het voornemen is de locatie voor autoverkeer te ontsluiten via de Achtkantmolen, waar 
een parkeerplaats is voorzien.  
 
Vraag 30: 
Het fietspad langs de Helmondseweg wordt veel gebruikt, ook door schooljeugd. Indien er 

parkeerplaatsen langs het fietspad voor de woningen komen te liggen betekent dit dat de 
geplande tijdelijke woningen nog dichter op de bestaande bebouwing komen te liggen 
(achtertuinen van beide grenzen dan nagenoeg aan elkaar). Hoe wordt de privacy 
gewaarborgd van de bestaande bebouwing en de geplande tijdelijke woningen? 
Antwoord: 
Zie antwoord op vraag 27. Wij merken verder op dat het niet ongebruikelijk is dat 
achtertuinen grenzen aan achtertuinen. In voorliggende situatie resteert er ruimte om 

desgewenst in een groene inrichting met bomen en struiken te voorzien.  
 
Vraag 31: 

Waar komt de toegangsweg tot de woningen te liggen? 
Antwoord: 
De woningen worden ontsloten via de Achtkantmolen.  

 
Vraag 32: 
Hoe wordt de volgende eis van de gemeente nageleefd "Een strook ter breedte van 5 
meter, gemeten vanuit de beschoeiing, mag niet met (bij)gebouwen worden bebouwd"? 
(Zie ook koopaktes woningen Buitenwiek.) 
Antwoord: 
Dit is op voorliggende situatie niet van toepassing. Deze clausule geldt voor de woningen 

waarvan de achtertuin grenst aan het water. Overigens is de Wabo het toetsingskader.  
 
Vraag 33: 
Waarom zijn de eigenaren met honden (nog) niet betrokken bij deze planontwikkeling? Zij 
maken veelvuldig gebruik van het hondenravotterrein. 

Antwoord: 
Ons inziens resteert er voldoende ruimte voor het ravotterrein. 

 
Vraag 34: 
Waarom zijn niet alle bewoners van de Buitenwiek uitgenodigd? Aangezien de huizen in 
een cirkel liggen is er sprake van echogalm, wat concreet inhoudt dat geluid en 
geluidstoename achterzijde Helmondseweg niet alleen voor de percelen 18, 20, 22, 24, 26 
en 28 hoorbaar is. 

Antwoord: 
In verband met de corona-beperkingen zijn alleen de direct omwonenden uitgenodigd. 
Iedereen die zich heeft aangemeld is ook kunnen komen, dus ook de mensen die in eerste 
instantie niet waren uitgenodigd. 
 
Vraag 35: 
Er zijn binnen een straal van 200 meter al drie plekken met andere woonvormen 

(chaletwoningen/woonwagens); waarom wordt nu onevenredig dit gedeelte van de 

Molenakker nog extra belast? 
Antwoord: 
De locatie Oude Laarderweg ligt op een afstand van ongeveer 300 m en de locatie 
Standaardmolen op een afstand van ongeveer 400 m (hemelsbreed gemeten vanaf het 
hoekpunt Helmondseweg/Achtkantmolen. Het aandeel sociale huurwoningen in Molenakker 
is laag (6%), ten opzichte van het Weerter gemiddelde (22%). Wij zijn van mening dat 

het plaatsen van tijdelijke sociale huurwoningen op de locatie Helmondseweg alleszins 
aanvaardbaar is. Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen 
voor voldoende huisvesting voor huishoudens, ook voor hen die hier niet zelf in kunnen 
voorzien.   
 
Vraag 36: 

Waarom wordt bij de planvorming van nieuwe wijken deze woonvorm niet ingepast, in 
plaats van huidige woonwijken extra te belasten? 
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Antwoord: 
In nieuwe woonwijken worden permanente sociale huurwoningen gerealiseerd. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor Laarveld fase 3 en Beekpoort-Noord. In het plan Werthaboulevard zijn 
recentelijk 75 sociale huurwoningen opgeleverd. Ook in Leuken (locatie voormalige 
sporthal) zijn 16 houten sociale huurwoningen gerealiseerd.  

 
Vraag 37: 
Waarom kan het braakliggende terrein bij Straevenweg / Weerterbeekweg niet ingezet 
worden? Dit terrein grenst direct aan woningbouw, maar heeft veel minder impact op 
privacy en planschade. 
Antwoord: 
Het terrein aan de Straevenweg betreft een bedrijventerrein met ook nog eens een zware 

categorie (4.2) bedrijven (Nukamel en Unicorn). Ook op de locatie van Roto Smeets en het 
bedoelde terrein zijn relatief zware bedrijven toegelaten (categorie 4.1). Wij zijn van 
mening dat tijdelijke woningen in een woonwijk thuis horen, niet op een bedrijventerrein.  

 
Vraag 38: 
Waarom kan bijvoorbeeld het braakliggende terrein op Weert-Noord bij de stadsbrug of 

het terrein bij de Oude Suffolkweg / Schepenlaan niet ingezet worden? 
Antwoord: 
Op deze terreinen zijn permanente woningen voorzien, waaronder sociale huurwoningen in 
Beekpoort-Noord en middenhuur woningen op de hoek bij de stadsbrug. 
 
Vraag 39: 
Wat vindt de gemeente van het omvormen van bijvoorbeeld leegstaande winkelpanden tot 

doorschuif bewoningsplekken tegen geringe huur? 
Antwoord: 
Woningen dienen aan het Bouwbesluit te voldoen. Verder is het aan de vastgoedeigenaar 
om leegstaande winkelpanden te transformeren naar woningen. Er zijn/worden momenteel 
veel winkelpanden en leegstaande commerciële panden getransformeerd naar woningen. 

Niet alleen in de binnenstad, deze ontwikkeling zien we ook in de woonwijken. Dit vinden 
wij een goede ontwikkeling. Als voorbeeld noemen we Maasstraat 28 (10 woningen), 

Stationsstraat 16/16A (24 woningen), Emmasingel 53 (33 woningen), Wilhelminasingel 18 
(24 woningen), Langstraat 20 (39 woningen) en Wilhelminasingel 232 (31 woningen). Dit 
zijn de grootste plannen, daarnaast zijn er kleinere plannen met minder woningen. In 
totaal betreft het ca. 250 woningen. 
 
Vraag 40: 

Hoe gaat de gemeente om met het feit dat op het terrein woelratten en steenmarters hun 
verblijfplaats hebben? Beide zijn beschermde inheemse diersoorten krachtens de 
natuurbeschermingswet artikel 3.10 en de bijlage behorende bij dit artikel. 
Antwoord: 
De Wet natuurbescherming is van toepassing. Het planvoornemen heeft betrekking op een 
deel van het terrein. Een groot deel blijft buiten beschouwing. Indien nodig wordt er een 
flora- en faunaonderzoek uitgevoerd.  

 

Vraag 41: 
Wat is het exacte aantal huurwoningen op Molenakker. 
Antwoord: 
Blijkens informatie van het CBS zijn er per 1-1-2019 1.191 woningen in Molenakker, 90% 
zijn koopwoningen, van de huurwoningen is 6% in het bezit van corporaties (71 
woningen) en 3% van overige verhuurders (36 woningen). In totaal zijn dit 107 

huurwoningen. 
 
Vraag 42: 
Hoeveel van deze woningen zijn in het bezit van woningcorporaties? 
Antwoord: 
Zie antwoord op vraag 41.  

 
Vraag 43: 



 

7 

 

Hoeveel van deze woningen zijn in het bezit van Wonen Limburg? 
Antwoord: 
Wonen Limburg bezit 71 sociale huurwoningen in Molenakker. Wonen Limburg Accent 
bezit 14 huurwoningen in Molenakker.  
 

Vraag 44: 
Cluster 3 Molenakker, gebied rechterzijde Oude Laarderweg gezien vanuit het centrum tot 
aan Helmondseweg/Molenakkerdreef, hoeveel huurwoningen zijn hier in het bezit van 
woningcorporaties? Hoeveel van deze woningen zijn in het bezit van Wonen Limburg? 
Antwoord: 
Wonen Limburg bezit 39 woningen in dit gedeelte van Molenakker. Wonen Limburg Accent 
bezit 6 huurwoningen in dit gedeelte van Molenakker. Er zijn geen andere corporaties die 

woningen verhuren in Molenakker.  
 
 

  



Welkom



Aanleiding

• Druk op woningmarkt groot > wachttijden zijn lang.

• Tijdelijke woningen helpen nood te verzachten.

• Druk op woningen voor gezinnen met kinderen het grootst. 

• Tijdelijke woningen helpen groei tot top aantal huishoudens (in 2034) te 
overbruggen. 

• Opgenomen in coalitieprogramma 2018-2021 “Weert koerst op verbinding”.

• Opgenomen in prestatieafspraken tussen corporaties, 
huurdersbelangenorganisaties en gemeente. 

• Locatieonderzoek uitgevoerd.



Status 

• Nog geen besluiten genomen

• Locatieonderzoek met 2 voorkeurslocaties  

• Eerst overleg met omwonenden en wijkraden





Uitsnede bestemmingsplan

• Bestemming: ‘Maatschappelijk’

• Bouwhoogte: max. 5,0 m

• Bebouwingspercentage: max. 70%



Verkavelingsopzet

• 1 rij van 6 woningen met trottoir

• 1 rij van 5 woningen met trottoir

• 1 gemeenschappelijke berging 

• Voorziening voor waterberging

• 2 bomen verplaatsen

• (Her)inrichting groen in overleg

• Parkeren aan zuidzijde



Impressie





Woningen

• Begane grond met apart toilet, keuken 
en  woonkamer

• Verdieping met badkamer en 2 slaapkamers

• Elke woning bevat 14 zonnepanelen



Begane grond



Verdieping



Plaatsen woningen



Uitstraling woningen

• Iedere woning een eigen terras van 3 x 3m

• Tussen de woningen zullen houten terrasschermen geplaatst worden van 
180x180 cm

• Achterzijde terras een lagere afscheiding met poortje in verbinding met het 
groen

• Raambekleding aan de binnenzijde wordt voorzien door Wonen Limburg



Doelgroep

• Woningen worden geadverteerd via www.thuisinlimburg.nl

• De woningen worden met voorrang toegewezen aan een- of twee 
oudergezinnen die met spoed op zoek zijn naar een woning

http://www.thuisinlimburg.nl/


Procedure

• College neemt principe besluit naar verwachting op 25 augustus 2020

• Raad neemt besluit, behandeling in commissie Ruimte & Economie op 9
september 2020 en raad op 23 september 2020

• Vergunningaanvraag betreft reguliere procedure

• Bezwaar mogelijk nadat vergunning verleend is

• Naar verwachting speelt dit in eerste kwartaal 2021

(Her)inrichting groen in overleg met omwonenden.



Bedankt voor uw aandacht!
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Vragen en antwoorden informatiebijeenkomst tijdelijke woningen Groenewoud 7 
juli 2020. 
 

1. Alle vragen worden verzameld. Na de bijeenkomst is het ook nog mogelijk om 
vragen per mail te stellen. Deze worden gebundeld en verspreid onder alle 
aanwezigen op deze avond. 

2. Er wordt opgemerkt dat bewoners denken hier veel last van te krijgen. Meer dan 
op de bestaande locaties omdat de woningen hier midden in een woonwijk komen 
en de andere locaties aan de rand liggen 

3. Kan er inzicht gegeven worden omtrent het locatieonderzoek? 
- Het onderzoek uit 2016 is openbaar. Dit kan gemaild worden. Zodra het 

nieuwe onderzoek is uitgevoerd en het college hiermee heeft ingestemd wordt 
deze ook openbaar gemaakt. 

4. Worden meningen van omwonenden meegenomen? 
- In het vervolgtraject worden omwonenden meegenomen. Het is aan de 

gemeenteraad om uiteindelijk een besluit te nemen. 
5. Waarom zijn er maar 10 mensen uitgenodigd? Er zijn meer bewoners die het er 

niet mee eens zijn. 
- Alleen de direct omwonenden zijn uitgenodigd, dat zijn 12 huishoudens. Dit 

heeft o.a. met de corona maatregelen te nemen. De gemeente geeft aan te 

onderzoeken hoe ook de inwoners uit de wijk nog meegenomen kunnen 
worden. In ieder geval kon iedereen die zich heeft aangemeld ook komen.  

6. Klopt het bebouwingspercentage? 
- De gemeente kijkt dit na. Het blijkt te kloppen.  

7. Is het bestemmingsplan in werking? 

- Wij toetsen op dit moment aan het bestemmingsplan Woongebieden 2014. In 

het nieuwe bestemmingsplan Woongebieden 2019 is de bestemming hetzelfde. 
Het gaat er om dat er een bouwmassa op de locatie is toegelaten.  

8. Hoe zit het met parkeren? Ook als er wat te doen is in het gemeenschapshuis? 
Aanwezigen geven aan nu al een parkeerprobleem te hebben? En hoe zit het met 
toegang voor hulpdiensten? 
- Het voornemen is om voorlopig geen extra parkeerplaatsen aan te leggen. Er 

is wel de optie om extra parkeerplaatsen aan te leggen. Dit wordt gemonitord. 

De ervaring is dat de tijdelijke woningen op de andere locaties 2 à 3 extra 
auto’s opleveren. E.e.a. wordt nog doorgesproken met de verkeersdeskundige 
en nader onderbouwd. Hierop komt de gemeente nog terug. 

9. Het huizen tekort is van alle jaren? Waarom geen permanente woningen? Waarom 
kunnen 1-persoons huishoudens een eengezinswoning huren? 
- Bij woningtoewijzing zijn er geen regels ten aanzien van de omvang van het 

huishouden. Dit is iets dat we moeten accepteren. Zo werkt het 

woonruimteverdeelsysteem. Verder wordt hard gewerkt aan woningbouw in de 
gemeente, zowel nieuwbouw als transformatie.  

10. Waarom is de locatie Zevensprong niet doorgegaan? 
- Deze is niet niet doorgegaan maar er is een pas op de plaats gemaakt in 

verband met een gebiedsvisie die de gemeente samen met Wonen Limburg 
opstelt voor de wijken Keent & Moesel. De aanleiding is de toekomst van 650 

portiek etage woningen waarvan het de vraag is welke aanpassingen nodig 
zijn om de woningen voor de toekomst geschikt te maken. Hier komt een 
grote opgave aan.  

11. Hoe zit het met de bomen? Omwonenden ervaren overlast van de bomen in de 
straat maar gemeente heeft aangegeven hier niks aan te doen? 
- Het beleid van de gemeente is dat bomen zoveel mogelijk gehandhaafd 

worden. Op de locatie worden geen bomen verwijderd, wel worden 2 bomen 

verplaatst.  
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12. Op de parkeerplaats van het buurthuis wordt veel gedeald (doodlopende straat). 
Politie is hiervan op de hoogte. Hoe wordt de veiligheid gewaarborgd? 
- Wanneer geconstateerd wordt dat er gedeald wordt is het advies de politie te 

bellen. Daarnaast kan ook een melding gedaan worden bij ‘Meld misdaad 
anoniem’. Bij het doen van meldingen helpt het als men bijvoorbeeld een 

nummerbord van een auto, scooter of brommer kan doorgeven of andere 
kenmerken waarmee de betrokkenen opgespoord kunnen worden.  

13. Komt er een mix van doelgroepen? 
- De woningen worden met voorrang toegewezen aan een- of twee ouder 

gezinnen met maximaal 2 kinderen die met spoed op zoek zijn naar een 
woning. Het kan voorkomen dat bij het vrij komen van een woning deze 
doelgroep niet op de wachtlijst staat. Dan kan de woning ook toegewezen 

worden aan andere doelgroepen die met spoed op zoek zijn naar een woning.  
14. De vraag is wat er in zit voor de omwonenden? Het wordt er niet mooier op. 

- Er zijn helaas nog steeds mensen die niet zelf kunnen voorzien in een eigen 

woning. De gemeente en Wonen Limburg hebben een maatschappelijke 
opgave waarvoor zij hun verantwoordelijkheid nemen.  

15. Daalt de woningwaarde? Het vrije uitzicht vervalt. 

- Op de Chroniek hebben we ervaring met een woning die te koop stond. Deze 
woning is gewoon verkocht, er was geen sprake van een lagere waarde. Dit is 
destijds onderzocht maar het had uiteindelijk geen invloed op de 
woningwaarde.  

16. De vergunning geldt voor 10 jaar. Wordt deze daarna met 10 jaar verlengd? 
- Deze kan eenmaal verlengd worden met 5 jaar tot in totaal maximaal 15 jaar. 

Dit is op grond van de huidige wetgeving, de Wabo, mogelijk. Maar de 

gemeente wil dit na 9 jaar bespreken met Wonen Limburg en 
belanghebbenden. Er wordt een overeenkomst met Wonen Limburg 
aangegaan voor 10 jaar. Na 2030/2035 hebben we volgens de huidige 
prognose de piek in het aantal huishoudens gehad. De verwachting is dat we 
dan de tijdelijke woningen niet meer nodig hebben. Er is sprake van een 

periode van 10-15 jaar waarin we de resterende groei van het aantal 
huishoudens moeten overbruggen. Tijdelijke woningen helpen hierbij. 

17. Hoeveel tijdelijke woningen komen er nog meer? 
- We zijn voornemens er nog 50 te bouwen, naast de 37 die er in de gemeente 

al staan. 
18. Waarom geen andere locatie? Op een plek waar geen omwonenden zitten? Er 

worden verschillende locaties genoemd? 
- Hier komen mensen te wonen die wordt gegund om in de woonwijk te wonen. 

Op de locatie waar het zorgcomplex aan de Graafschap Hornelaan heeft 
gestaan is wijkpark De Wei-jer ingericht. Het braakliggende terrein er naast 
betreft een bedrijventerrein en dit is niet in eigendom van de gemeente. De 
locatie aan de Schuttebeemd naast het Muziekhuis heeft de setting van een 
bedrijventerrein. Het ligt niet echt in een woonwijk. De locatie langs Roto 
Smeets aan de Straevenweg ligt op een bedrijventerrrein waar ook nog eens 
een zware categorie bedrijven zijn toegelaten. Dit is geen woonomgeving. Op 

de terreinen aan de Suffolkweg en bij de stadsbrug is permanente 

woningbouw voorzien. De voetbalvelden op Sint Louis zijn niet beschikbaar 
voor herontwikkeling.  

19. Dit is het verkeerde moment om omwonenden mee te nemen? Men vindt dat de 
gemeente dit besluit moet uitstellen tot na de corona.  
- Er is nog geen besluit genomen. Er is nog niks concreets vastgesteld. De 

procedure moet nog gestart worden. De gemeente houdt de omwonenden op 

de hoogte. De druk op de woningmarkt is groot. Daarom willen gemeente en 
Wonen Limburg wel door gaan. Er zijn nu eenmaal huishoudens die niet zelf in 
hun woningbehoefte kunnen voorzien. Er zijn huishoudens die geen eigen dak 
boven hun hoofd hebben en noodgedwongen inwonen bij familie/kennissen. 
Een eigen woning is toch een basisvoorziening waar iedereen recht op heeft.  

20. Wat is de kortste termijn wanneer er gestart kan worden met de bouw? 

- De verwachting is tweede helft van 2021. 
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TWEEDE BIJEENKOMST 
 

1. Opnieuw wordt de opmerking gemaakt omtrent het aantal genodigden. Corona is 
geen excuus. Dit heeft invloed op de gehele wijk. Het proces is onzorgvuldig. 
- De gemeente gaat nog kijken wat hiermee gedaan kan worden om overige 

bewoners mee te nemen.   
2. Is er de mogelijkheid om het locatieonderzoek in te zien? 

- Dit kan na besluitvorming. De gemeente gaat intern na met de jurist of het 
locatieonderzoek nu al gedeeld mag worden. Dit is gebeurd. Het onderzoek 

bevindt zich in de fase van intern beraad. Dit kan nog niet openbaar gemaakt 
worden.  

3. Het groen voor de kinderen gaat weg? Weert is toch een groene stad? 

- Dit wordt meegenomen in de besluitvorming richting de raad. Naast de locatie 
ligt een grote groenvoorziening met speelgelegenheid. Er resteer zodoende 
ruimte voor groen en spelen.  

4. Opnieuw komt het dealen ter sprake. Er is contact opgenomen met de politie door 
een aanwezige bij de vorige bijeenkomst.  
- Wanneer er geconstateerd wordt dat er gedeald word is het advies de politie 

te bellen. Daarnaast kan ook een melding gedaan worden bij ‘Meld misdaad 
anoniem’. Bij het doen van meldingen helpt het als men bijvoorbeeld een 
nummerbord van een auto, scooter of brommer kan doorgeven of andere 
kenmerken waarmee de betrokkenen opgespoord kunnen worden.  

5. De uitstraling van de bestaande tijdelijke woningen is niet goed.  
- Hier is het afgelopen jaar aan gewerkt (raambekleding aangebracht en 

omheiningen geplaatst door Wonen Limburg). De uitstraling is verbeterd.  
6. Opnieuw worden er verschillende alternatieve locaties genoemd. Bijvoorbeeld De 

Weijer Graafschap Hornelaan en naast Roto Smeets en St. Louis.  

- Dit heeft vaak te maken met beperkingen rondom het bestemmingsplan of 
met locaties die niet in eigendom zijn van de gemeente. Zie verder punt 18. 

van de eerste bijeenkomst. 
7. Er bestaat zorgen rondom de verkeersveiligheid. O.a. de jeugd van het de 

middelbare school. En er wordt te hard gereden. 
- Verwacht wordt dat de verkeersveiligheid niet specifiek erger wordt door de 

woningen. Dit wordt nog opgenomen met de verkeersdeskundige van de 
gemeente en hierop wordt nog terug gekomen.  

8. Hoe werkt de voorrang voor een of twee ouder gezinnen? 
- In het systeem van Thuisinlimburg.nl kan hierop geselecteerd worden. B.v. 

een gescheiden ouder met maximaal 2 kinderen. 
9. Hoe werkt de tijdelijke verhuur? 

- Bewoners krijgen een huurcontract voor 2 jaar. De bedoeling is dat ze binnen 
deze periode naar een reguliere woning doorstromen.  

10. De woningen worden in principe na 10 jaar verwijderd. Er is aanpassing in de 

Crisis- en herstelwet dat voor tijdelijke woningen een vergunning voor max. 15 

jaar kan worden verleend. Na 9 jaar gaan gemeente en Wonen Limburg de 
omstandigheden bekijken hoe de situatie er dan uit ziet. Op basis daarvan wordt 
beoordeeld of de termijn met 5 jaar verlengd dient te worden.  

11. Er wordt opgemerkt dat de woningen worden gezien als een duiventil. Er is nu een 
fijne wijk met veel sociale controle etc. Met die bewoners kan er geen band op 
worden gebouwd. 

- Dit zijn ook mensen en de gemeente en Wonen Limburg vinden het belangrijk 
dat deze mensen ook in een woonwijk kunnen wonen. 

12. Waarom worden er zo veel woningen bij elkaar geplaatst en niet in kleinere setjes 
verspreid? 
- De woningen zijn niet heel groot. Ze zijn 3,75 meter breed en 7,60 meter 

lang. In het kader van beheer is het wenselijk om groepjes van ca. 10 

woningen te plaatsen.  
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13. Er wordt opnieuw aangegeven dat mensen graag het locatieonderzoek willen 
inzien. 
- Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van het onderzoek. Uiteindelijk besluit de 

gemeenteraad over het locatieonderzoek en de voorkeurslocaties.  
14. Er wordt opgemerkt dat de vrachtwagen die de woningen komt plaatsen niet in de 

straat kan komen. 
- Hier zullen maatregelen voor getroffen moeten worden om dit mogelijk te 

maken, zoals een tijdelijk parkeerverbod. 
15. Waarom niet ergens anders? 

- Het is heel erg moeilijk om bestemmingsplantechnisch überhaupt een plek te 
vinden die voldoet om tijdelijke woningen te plaatsen. Ruimte is schaars. Ook 
in de binnenstad werken we aan transformatie van bestaande winkel- en 

kantoorpanden. Zo worden veel woningen toegevoegd. 
- Woningbouwprojecten hebben een lange doorlooptijd, maar waar mogelijk 

worden in plannen sociale (huur) woningen meegenomen. 

16. Deze avond is bedoeld om argumenten op te halen. Er zijn alleen 2 locaties naar 
boven gekomen en nu leggen we het idee voor aan de omwonenden.  

17. De waterleidingen in Groenewoud zijn al slecht. Hoe zit dit als er meer 

huishoudens op aangesloten gaan worden? 
- Dit moet voorgelegd worden aan de deskundigen. De gemeente komt hierop 

terug. 
18. Hoe groot is de kans dat dit doorgaat? 

- De raad beslist uiteindelijk.  
19. Er staat een kastje op het terrein dat veel lawaai maakt. Is er sprake van een 

geluidscirkel? Kan dit meegenomen worden in het verslag? 

- Dit is geen geluidbelasting in het kader van de Wet geluidhinder.  
 
 
Met mevrouw Marijnissen wordt afgesproken dat ze deze week nog te horen krijgt of ze 
het locatieonderzoek mag ontvangen. De gemeente heeft dit met een jurist besproken. 

Het onderzoek bevindt zich nog in de fase van intern beraad. Het is daarmee nog niet 
openbaar, ook niet in het kader van de Wob. Dit is met mevrouw Marijnissen gedeeld.  

 
Verder is het volgende aan mevrouw Marijnissen medegedeeld. “Het staat u vrij om een 
Wob-verzoek in te dienen. De beantwoording van dit soort verzoeken verloopt altijd via 
het college. Het college gaat na volgende week met reces. De eerstvolgende 
collegevergadering is 25 augustus 2020. Dat is ook de vergadering dat de stukken met 
betrekking tot de tijdelijke woningen besproken worden, volgens planning. Ik heb de 

omwonenden beloofd ze hiervan op de hoogte te houden. Dus qua timing zal een 
eventueel Wob verzoek u niet sneller de gevraagde informatie opleveren dan zoals we 
gisteren hebben afgesproken. Dit klink misschien niet prettig, maar ik hecht er aan dit aan 
te geven, in het kader van verwachtingenmanagement.” 
 
 
 



Bezwaar tijdelijke woningen op locatie Groenewoud – Gulikstraat/Kesselstraat 
 

Allereerst vinden wij (de omwonenden) het grofweg schandalig en een stiekeme actie van de 
gemeente dat enkel de woningen die pal tegenover het betreffende grasveld gelegen zijn 
een uitnodiging voor deze bijeenkomst hebben gekregen. Dit zal ongeveer om 6 woningen 
gaan. Hiermee wekt u de indruk dat u het verzet van de overige bewoners in de wijk uit de 
weg gaat. Het argument dat u dit heeft gedaan i.v.m. de huidige corona tijd vinden wij zwak. 
Er zijn genoeg alternatieve locaties waar meerdere personen tegelijkertijd aanwezig kunnen 
zijn volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit is bij de omwonenden erg vervelend 
overgekomen! 
 
Reactie 
De bewoners van 12 woningen zijn uitgenodigd. Door de gemeente is aangegeven dat ze zich 
nog beraadt hoe de wijkbewoners bij het voornemen betrokken kunnen worden. Alle 
inwoners die vragen hebben kunnen met de gemeente contact opnemen. Ook de 
omwonenden die geen uitnodiging gehad hebben en wel wilden komen is de gelegenheid 
gegeven om alsnog te komen. De omwonenden worden er van op de hoogte gehouden hoe 
de gemeente de wijkbewoners informeert.  
 
Daarbij plannen jullie de vergadering vlak tegen de vakantieperiode, waardoor niet iedereen 
in de gelegenheid is om dit traject volledig te kunnen volgen en om zijn/haar verzet kenbaar 
te kunnen maken. Vervolgens valt het besluit van de plannen midden in de vakantieperiode 
waardoor meerdere bewoners niet in staat zijn om hun bezwaren kenbaar te maken. 
 
Reactie 
Het planvoornemen bevindt zich niet in een fase waar een bezwaarprocedure aan de orde is. 
De bijeenkomst is juist voor de vakantieperiode gepland. Besluitvorming vindt plaats na de 
vakantieperiode. De omwonenden worden op de hoogte gehouden van de stappen.  
 
Als wijkbewoners voelen wij ons erg opgejaagd om in zo’n kort tijdsbestek onze bezwaren 
kenbaar te maken, daar de tijd tussen de bijeenkomst en het opleveren van bezwaren per 
mail zéér kort is! Welgeteld 2 dagen!  
Het is natuurlijk al veel langer bekend dat er plannen zijn om dit kleine stukje groen van 
Groenewoud vol te zetten met tijdelijke woningen met een hoge lange houten schutting voor 
de mensen hun deur. Onderstaand een aantal argumenten die ons inziens niet zijn 
meegenomen in de planvorming. Mocht dit wel zo zijn, dan zien wij graag de 
bewijsstukken/rapporten tegemoet. 
 
Reactie 
Tijdens de informatiebijeenkomst is afgesproken dat aanvullende vragen tot en met vrijdag 
10 juli 2020 kunnen worden gemaild. Dan worden de antwoorden nog meegenomen bij de 
vragen en antwoorden die op 7 juli 2020 zijn gesteld. Door de gemeente is ook aangegeven 
dat iedereen, die nadien vragen heeft, met de gemeente contact op kan nemen.  

 
1. Er is geen bodemonderzoek gedaan. 

Reactie: 
Dit is onderdeel van het vervolgonderzoek dat nog moet plaatsvinden.  
 

2. Er is geen onderzoek gedaan naar infrastructuur elektriciteit, water, internet, etc. Vooral de 
waterleidingen zijn op Groenewoud dramatisch. Er is nu al nauwelijks waterdruk en 
regelmatig zijn er leidingbreuken die voor veel overlast zorgen en daardoor wordt de 



waterdruk nog lager gezet. Als er nog eens extra woningen op deze locatie bij komen dan 
wordt het alleen maar erger. 
Reactie 
De gemeente komt hier op terug. Dit wordt eerst afgestemd met de nutsbedrijven.  
 

3. Er is geen onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid.  
U moet nagaan: iedere ochtend en middag is er volop schoolverkeer van Het Kwadrant en 
Aan de Bron. Hordes scholieren fietsen door de straten en met het nog voller maken van 
deze straten wordt het er niet veiliger op. Regelmatig wordt er zeer hard gereden door deze 
straten en gebeuren er regelmatig ongelukken. 
Reactie 
De gemeente komt hierop terug. Dit wordt afgestemd met de verkeersdeskundige.  
 

4. Parkeervoorzieningen zijn al dramatisch. Als er nog eens 11 woningen bij gaan komen wordt 
deze druk alleen maar opgevoerd. Het argument dat er maar 3 à 4 auto’s zijn op andere 
locaties is geen garantie dat het hier hetzelfde wordt. Neem als voorbeeld de dagen dat er 
iets georganiseerd is in het gemeenschapshuis, dan staan alle straten rondom het 
gemeenschapshuis helemaal vol geparkeerd. De omwonenden moeten nu al zoeken naar 
een geschikte parkeerruimte. 
Het schrappen van extra groen van de speeltuin wordt zeker NIET gewaardeerd! 
Reactie 
De gemeente komt hierop terug. Dit wordt afgestemd met de verkeersdeskundige. 
 

5. Veel omwonenden zijn hier komen wonen voor het vrije mooie uitzicht en de aanwezigheid 
van grasveldjes en speeltuin. De groenvoorziening en de speeltuin worden veelvuldig  
gebruikt door de vele kinderen in de wijk . Het afnemen hiervan zal zeer teleurstellend zijn 
voor deze kinderen.  
Tevens wordt er in de zomer volop gebruik gemaakt van het grasveld door kinder-
vakantiewerk, sporters, picknicken, etc. 
Reactie 
De gemeente en Wonen Limburg hebben een maatschappelijke opgave in het voorzien in 
huisvesting voor mensen die niet in hun eigen woning kunnen voorzien. Verder zijn er 
huishoudens die geen eigen dak boven hun hoofd hebben en die noodgedwongen bij 
familie/kennissen inwonen. Er resteert naar mening van de gemeente voldoende groen in de 
wijk. Voor genoemde activiteiten blijven voldoende locaties beschikbaar.  
 

6. Er zijn volop andere locaties in Weert genoemd waarbij het niet nodig is om deze tijdelijke 
huisvesting direct voor andere woningen te plaatsen. Veel omwonenden geven aan dat deze 
locatie (met het vrije uitzicht) de voorkeur heeft gekregen boven andere woningen door dit 
vrije groene uitzicht. Maar door het plaatsen van de grote hoge lange houten schutting zal dit 
zicht hen ontnomen worden. 
Reactie 
Een overweging is dat het bestemmingsplan er al bebouwing toelaat. De bomen blijven 
grotendeels staan, 2 bomen worden verplaatst. Verder betreft het houten woningen met 
gevelopeningen. Dit is anders dan een lange houten schutting.  
 

7. Omwonenden die hun huis willen verkopen zullen dit zeker gaan merken als die rechtstreeks 
aan het grasveld wonen en uitkijken op deze tijdelijke woningen. Dit zal ook zeker van 
invloed zijn op de verkoopprijs en de periode dat woningen te koop zullen staan zal 
toenemen. 
Reactie 



De ervaring met betrekking tot een woning aan de Neranushof is anders. Hier kon de woning 
verkocht worden tegen de marktwaarde.  
 

8. Wij maken ons zéér grote zorgen om de mensen die daar komen te wonen. Kijkend naar de 
andere locaties waar regelmatig overlast wordt ervaren. Denk hierbij aan brandstichtingen, 
drugsoverlast, vechtpartijen, burenruzies, geluidsoverlast, etc. Ook het aanzicht van de 
woningen die nu in gebruik zijn is ronduit schandalig: vuilniszakken voor de ramen, 
beddengoed om zicht af te schermen, rondslingerend afval.  
Het argument dat afgelopen dinsdag is gegeven dat er verbetering zal zijn t.o.v. vorige 
tijdelijke woningen die geplaatst zijn, zijn geen garanties die gegeven kunnen worden. 
Reactie 
Zoals tijdens de informatiebijeenkomst is aangegeven heeft Wonen Limburg uniforme 
raambekleding aangebracht bij de andere tijdelijke woningen, evenals een uniform hekwerk 
met poortje aan de achterzijde van het terras. Daarmee is de uitstraling verbeterd. Het 
voornemen is om ook op deze locatie uniforme raambekledingen en erfafscheidingen aan te 
brengen.  
 

9. Weert profileert zich altijd als de groenste stad, nu gaat u de laatste stukjes groen binnen 
Groenewoud ook schrappen. 
Reactie 
Ons inziens resteert er voldoende groen.  
 

10. De woningen passen niet in het algeheel totaalbeeld van de straat omdat deze zeer afwijken 
van de omliggende woningen (ziet dus ook nog eens rommelig uit!). Als wij een aanvraag 
doen om ons huis te schilderen of een aanbouw willen plaatsen die volgens de gemeente 
“niet in het straatbeeld past” krijgen we “Nee” te horen. Nu wilt u zeer afwijkende woningen 
plaatsen die totaal niet in het straatbeeld passen en dit kan wel??? 
Reactie 
Welstand is niet van toepassing, overigens ook niet voor de bestaande woningen. Wij achten 
de woningen passend in de omgeving. 
 



Deze brief maakt onderdeel uit van dossier: 
Gemeente Weert – tijdelijke woningen (hoek Gulikstraat / Kesselstraat (09072020 ) 

Gemeente Weert 
Afdeling Wonen, Ruimtelijke Ordening en Economie 
T.a.v.  mevrouw M. Arts (adviseur) 
Wilhelminasingel 101 
6001 GS  Weert 
 
 
Weert, 10 juli 2020 
 
 
Betreft:  aanvullende vragen en opmerkingen n.a.v. bijeenkomst  d.d. 07-07-2020 

 Inzake ‘planvoornemen plaatsen tijdelijke woningen’ 
   (hoek Kesselstraat/Gulikstraat) 

 
 
Geachte mevrouw Arts, 
 
Na op d.d. 07-7-2020 de informatiebijeenkomst te hebben bijgewoond, en overleg met enkele 
buurtbewoners te hebben gehad, ontvangt u dit schrijven. Via deze brief vragen wij om schriftelijk 
onderbouwd antwoord op ondergenoemde (aanvullende) vragen en verzoeken wij voor 
openbaarheid van gevraagde stukken. 
 
 
In beiden bijeenkomsten op d.d. 7-7-2020 (sessie 19.00u en 20.00u) zijn wij als buurtbewoners 
vertegenwoordigd geweest. Wij hebben daar aangeven dat we negatief zijn verrast door het 
planvoornemen en verbaasd na te hebben vernomen dat ‘Corona’ en een beperkte zaalcapaciteit de 
reden zou zijn voor slechts een 2-tal informatie bijeenkomsten waarbij maar een fractie van de 
omwonenden zijn geïnformeerd. Als gevolg van een beperkte communicatie omtrent uw 
planvoornemens ‘tijdelijke woningen te plaatsen’ naar de wijk Groenewoud en het ontbreken van de 
communicatie/ uitgesproken en/of gecommuniceerde visie vanuit de Wijkraad over deze 
voornemens, kunnen wij alleen maar concluderen dat dit wederom een bewuste actie was om de 
opkomst van buurtbewoners te minimaliseren en dus eventuele bezwaren te minimaliseren. 
We willen graag meedenken maar hebben daar wel alle informatie voor nodig. Hierbij meenemend, 
dat diegene die op d.d. 07-07-2020 aanwezig waren slechts t/m 10-07-2020 de tijd kregen om 
aanvullende vragen en/of verzoeken in te leveren (wat in de eerste sessie niet is benoemd als 
zodoende en de aanwezige achteraf niet van op de hoogte zijn gesteld).  
Reactie 
Alleen indien men wil dat de antwoorden op aanvullende vragen tegelijkertijd met de vragen en 
antwoorden die gesteld zijn op 7 juli 2020 gegeven worden, is gevraagd om uiterlijk 10 juli 2020 
aanvullende vragen te stellen. Het is nadien altijd mogelijk om met de gemeente contact op te 
nemen indien men dat wenst.  
 
U zult begrijpen dat wij hiermee ‘niet akkoord’ gaan. In een mondelinge toezegging heeft u 
aangegeven dat de wijk Groenewoud hierover eerst uitgebreider zal moeten worden geïnformeerd. 
Het ontbreken van locatie en capaciteit is geen enkel argument om geen verdere informatie 
bijeenkomsten te verzorgen voor die bewoners die hiervan gebruik zouden willen maken, na 
hierover te zijn geïnformeerd. 
Reactie 
Door de gemeente is tijdens de informatiebijeenkomst aangegeven dat de gemeente zich beraadt 
over de wijze waarop alle wijkbewoners meegenomen kunnen worden. Daarnaast kan men altijd met 
de gemeente contact opnemen, indien men dat wenst.  



Deze brief maakt onderdeel uit van dossier: 
Gemeente Weert – tijdelijke woningen (hoek Gulikstraat / Kesselstraat (09072020 ) 

 
1. Wij vernemen dan ook graag van u:  a. op welke termijn, rekening houdend met de 

vakantieperiode b. welke straten (wijk Groenewoud) en c. op welke wijze de ‘de nog niet 
aangeschreven’ buurtbewoners de nog in te plannen voorlichtingsbijeenkomsten kunnen 
bijwonen? (uiteraard vernemen wij ook graag z.s.m de data hiervan); 

Reactie 
De gemeente beraadt zich nog hierop. Ondertussen kan men altijd met de gemeente contact 
opnemen.  
 
Gezien de verruiming van deze informatiebijeenkomsten resulteert dit automatisch in een 
verruiming van de periode van onze kant, om eventueel vervolgvragen in te kunnen sturen. Waarbij 
wij uiteraard z.s.m. op de hoogte willen zijn gebracht, op welke datum de laatste voorlichting is 
ingepland (rekening houdend met de nazending van vervolgvragen voortkomend uit deze laatste 
bijeenkomst). 
 

2. Gezien er mogelijk nog andere vragen zullen voortvloeien uit toekomstige 
informatiebijeenkomsten, ontvangen wij deze t.z.t. graag met de daarbij gegeven 
antwoorden van uw kant. 

Reactie 
Wat de gemeente betreft wordt iedereen op de hoogte gehouden van alle informatie die verstrekt 
wordt.  
 
Op basis van de presentatie, waarin u een uiteenzetting heeft gegeven van het planvoornemen 
plaatsing tijdelijke woningen, waarbij u meerdere malen aan heeft gegeven, dat hierover nog geen 
enkel besluit is genomen, verzoeken wij u in het kader van de Wet Openbaar Bestuur, ons de 
volgende documenten te verstrekken: 
 

3. Het van toepassing zijnde bestemmingsplan (2014), waaraan u heeft gerefereerd in uw 
presentatie. Voor de volledigheid, incl.  van toepassing zijnde artikel (Maatschappelijk) , 
bestemmingsplan omschrijving, bouwregels (m.n. de door u genoemde en gehanteerde  
vastgelegde maatvoering), afwijken van de bouwregels, specifieke gebruiksregels, afwijken 
van de gebruiksregels, omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, omgevingsvergunning voor het slopen van een 
bouwwerk en wijzigingsbevoegdheid.  
 
Waarbij u te kennen heeft gegeven, dat de ‘laatste versie’ van het bestemmingsplan – 
Woongebieden 2019  (status: niet in werking) momenteel ‘niet van toepassing is.’ 

Reactie 
Een Wob verzoek dient te zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Wij kunnen 
uw vraag dan ook niet als formeel Wob verzoek beschouwen. Het is overigens niet nodig hiervoor een 
Wob verzoek te doen. De gevraagde informatie is namelijk raadpleegbaar via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ‘Woongebieden 2014’ was ten tijde van de 
informatiebijeenkomst het juridische kader. De verwachting is dat het bestemmingsplan 
‘Woongebieden 2019’ op korte termijn in werking zal getreden. Dat is vanaf die datum het 
toetsingskader.  

 
4. De versie van het locatieonderzoek (2016) – ‘Kansrijke locaties – voor tijdelijke woningen.’ 

Reactie 
Dit onderzoek is als bijlage toegevoegd. 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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5. De ‘laatste volledige versie’ van het gehouden locatieonderzoek (2019/2020)  - ‘Kansrijke 
locaties’ (welke ten grondslag ligt en voorgelegd zal worden aan de gemeenteraad inzake 
‘het planvoornemen voor tijdelijke woningen (hoek Gulikstraat / Kesselstraat.) 

Reactie 
Dit onderzoek bevindt zich nog in de fase van intern beraad en wordt beschikbaar gesteld zodra 
dit mogelijk is.  

 
6. De onderbouwing van uw keuze, om qua uitrol prioritering te kiezen voor de wijk 

Groenewoud voor de plaatsing van deze tijdelijke woningen t.o.v. de overige locaties. We 
vernemen graag uw argumenten over deze keuze van wijk.  

Reactie 
Dit maakt onderdeel uit van het locatieonderzoek, zie verder het antwoord op vraag 5.  

 

7. Verder inhoudelijke informatie over de door u genoemde toekomstige ‘tijdelijke 
omgevingsvergunning’ waar al dan niet inzage en/of bezwaar op zal kunnen worden 
gemaakt. Graag vernemen wij van u de juridische grondslag voor deze keuze. En verzoeken 
tevens een kopie van deze tijdelijke omgevingsvergunning zodra deze afgegeven is. 

Reactie 
Deze informatie is niet beschikbaar. Er is nog geen tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd 
of afgegeven. Zoals tijdens de informatiebijeenkomst is aangegeven zal dit naar verwachting in 
het eerste kwartaal 2021 spelen. Wij houden u op de hoogte.  

 

8. Het genomen besluit (beleidsnota: planologische afwijkingsmogelijkheden volgens artikel 4 – 
bijlage II van het besluit omgevingsrecht, 1e herziening), waarin deze aanpassing voor de wijk 
Groenewoud is aangegeven. Op dit moment ontbreekt dit document in het (digitale) 
Gemeenteblad van Weert. Mocht dit besluit niet worden/zijn genomen, vernemen wij graag 
de onderbouwde reden hiervan. Mocht dit nog genomen moeten worden, dan ontvangen 
wij hiervan graag een exemplaar. 

Reactie 
De beleidsregel is raadpleegbaar via: https://www.weert.nl/beleidsregels-afwijken-
bestemmingsplan en via 
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weert/610004/CVDR6100
04_1.html 
Dit is een beleidsregel die voor de gehele gemeente geldt, niet specifiek voor Groenewoud.  

 

In uw presentatie spreekt u over ‘tijdelijke woningen’. Waarbij u tijdelijk definieert met een periode 
van 10 jaar met een mogelijke optie van nogmaals 5 jaar qua bewoning en locatietoewijzing.  
 

9. Aangezien u heeft aangegeven dat er voorafgaand aan het einde van deze 10 jaar een ‘peil-
moment’ zal plaatsvinden, t.b.v. de beoordeling of er na deze 10 jaar nogmaals 5 jaar 
verlenging zal plaatsvinden, vernemen wij graag vooraf:  

a. hoe en op  welke wijze dit te zijner tijd zal geschieden,  
Reactie 
Dit zal op de eerste plaats afhankelijk zijn van de marktomstandigheden. Dit wordt gemonitord via 
www.thuisinlimburg.nl  

b. wie hierbij betrokken zullen worden (bijv. woningbouw, wijkraad, aanwonende 
buurtbewoners, overige buurtbewoners, politie, handhaving - gemeente Weert),  

Reactie 
Dit proces in nog niet ingericht. Indien gewenst kunnen buurtbewoners hierbij betrokken worden. 
Overigens kunnen omwonenden indien nodig tussentijds altijd contact opnemen met de 
wijkbeheerder van Wonen Limburg of met de gemeente. 

https://www.weert.nl/beleidsregels-afwijken-bestemmingsplan
https://www.weert.nl/beleidsregels-afwijken-bestemmingsplan
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weert/610004/CVDR610004_1.html
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weert/610004/CVDR610004_1.html
http://www.thuisinlimburg.nl/
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c. op welke wijze de besluitvorming te zijner tijd tot stand zal komen de wijze van 
aankondiging: ‘van het voornemen van dit ter zijner tijd te nemen besluit (naar de 
Wijkraad Groene woud, aanwonende bewoners / overige bewoners),  

Reactie 
Alle aanvragen omgevingsvergunning en verleende omgevingsvergunningen worden gepubliceerd in 
het gemeenteblad. De gemeente en Wonen Limburg richten van tevoren graag een klankbordgroep 
in om het plan verder vorm te geven.  
 

d. inzagemogelijkheid in de toetsingscriteria en de te ‘zijner tijd te nemen conclusie’ 
van dit toekomstige onderzoek,  

Reactie 
Er is geen sprake van een formele zienswijze-periode. Zie verder sub c. van dit punt.  
 

e. de tijdige mogelijkheid van bezwaar (waarbij dit tijdig is aangekondigd door de 
gemeente Weert aan eerder genoemde partijen) en/of hierna een hoger beroep 
mogelijk zal zijn. 

Reactie 
Er is de mogelijkheid van bezwaar, beroep en hoger beroep.  
 
Infrastructuur 
 
In uw presentatie schetst u een situatie waarin ‘tijdelijke woningen’ en de bebouwde grond voorzien  
worden van een Wadi.  

10. Wij zouden graag van u vernemen wat voor soort wadi er wordt bedoeld? Aangezien er een 
onderscheid is te maken in reguliere en natuurvriendelijke wadi’s. Wij willen u erop 
attenderen dat Groenewoud ligt in een Water Win gebied, met reeds bij u bekende overlast 
van ratten. (wij refereren aan uw eigen recente mailing van ‘de bruine rat.’). Daarbij zal 
(stilstaand) water zorgen voor een verhoogde muggen populatie, en tevens een gevaar (wat 
betreft water) voor kleine kinderen. 

a. De keuze voor het soort wadi is afhankelijk van het verrichte onafhankelijke 
bodemonderzoek  m.n. hierin meegenomen: de bodemopbouw en 
grondwaterstand. Mocht dit onderzoek reeds zijn verricht door u dan ontvangen wij 
graag hiervan per ommegaande een exemplaar. 

Reactie 
Dit onderzoek is nog niet verricht. Wel zal worden voldaan aan het principe van opvangen, bergen en 
infiltreren van schoon hemelwater. Schoon hemelwater wordt niet via de riolering afgevoerd, zoals 
dat bij de meeste bestaande woningen het geval is. De regels hieromtrent zijn veranderd. Het 
principe van een Wadi is dat dit binnen 24 uur na regenval weer leeg is. In de praktijk betekent dit 
dat de wadi meestal droog staat.  
 
Binnen de wijk Groenewoud is er sprake van verouderde waterleidingen en rioleringsnetwerk 
waardoor met enige regelmaat buizen breken en er waterlast (en schade) ontstaat. Recent zijn hier 
meerdere voorbeelden van te noemen. Door deze nieuwe ‘tijdelijke woningen’ aan te sluiten op een 
bestaand netwerk van buizen (waterleiding/riolering) hebben wij de dan ook de volgende vragen: 
 

11. Wat betekent dit voor de huidige (reeds lage) waterdruk op de bestaande waterleidingen 
van de huidige bewoners? (Op dit moment is er reeds sprake van een minimale waterdruk) 

Reactie 
Dit wordt afgestemd met de Waterleidingmaatschappij Limburg. U ontvangt hierop nog een reactie.  

 
12. Wat betekent dit qua belasting voor het verouderde rioleringssysteem? 
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Reactie 
De riolering wordt niet belast met schoon hemelwater. Het vuil water wordt aangesloten op de 
riolering.  

 
13. Wordt er bij de  ‘tijdelijke woningen’ rekening gehouden met een (aparte) gescheiden 

afvalstoffen mogelijkheid en/of is hier reeds rekening mee gehouden met de container 
voorziening (hoek Limburglaan / Kesselstraat)? 

Reactie 
Elke woning krijgt een eigen duobak. Voor glas, PMD, etc. zijn containers beschikbaar, o.a. op de 
hoek Kesselstraat/Limburglaan, maar ook bij de winkelcentra. Dit zijn wijkvoorzieningen.  
 

Parkeergelegenheid  
 
In uw presentatie schetst u een situatie waarin een aantal bestaande parkeerplaatsen toebedeeld 
zullen worden aan de geplande ‘tijdelijke woningen’.  
 
Op dit moment is er sprake van een parkeersituatie (Gulikstraat) van 33 parkeerplaatsen, met een 
overloop van 7 vakken in de Valkenburgstraat (doodlopende straat, achter het buurthuis) Bron: brief 
aan bewoner uit de Gulikstraat, vanuit Gemeente Weert. 
 
Kortom: zou er sprake zijn van een toebedeling van bestaande parkeervakken aan deze ‘tijdelijke 
woningen, dan komt de vastgestelde parkeernorm in gevaar’ aangezien 7 vakken reeds toebedeeld 
zijn aan de bewoners van de Gulikstraat. 

 
- In het schrijven door de heer Duprée; verkeerskundig adviseur, afdeling openbaar gebied – 

Gemeente Weert, is destijds te kennen gegeven dat men geen voornemen had om ’ extra 
parkeerplaatsen te realiseren voor de bewoners van de Gulikstraat d.m.v. trottoir 
aanpassing (parkeerstrook realisering) en/of de groenvoorziening hiervoor in te richten. 

 
Tot onze grote verbazing wordt in de 2e sessie (d.d. 07-07-2020  20.00u) benoemd, dat de 
groenvoorziening aan de zijde van het speelveld ‘wel’ een mogelijke optie zou kunnen worden. Waar 
in de 1e sessie niet verder op werd ingegaan (en achteraf op de hoogte is gebracht). 
 

14. Wij vragen u om opheldering, waarom deze wending (op eigen initiatief) opeens als optie 
werd benoemd? 

Reactie 
Tijdens de informatiebijeenkomst is langsparkeren bedoeld in de doodlopende straat. Indien het 
nodig is om extra parkeervakken te realiseren, wordt dit nog met de verkeersdeskundige afgestemd 
en ontvangt u nog een reactie hierop. Zoals eerder is aangegeven is de ervaring dat het aantal auto’s 
slechts zeer beperkt toeneemt.  

 
15. Gezien er bij een besluit om parkeerplaatsen te plaatsen aan deze zijde (verder te noemen: 

het huidige speelveld voor kinderen / en de nog resterende groenvoorziening in de wijk) een 
opmerkelijke situatie ontstaat, vragen wij de gemeente dan ook hun visie te geven op:  het 
verder inperken van ‘buitenspeelmogelijkheden voor (jonge) kinderen?’ Of zoals benoemd in 
het bestemmingsplan. Het beperken van de functie van een ‘jongeren ontmoetingsplek.’ 

Reactie 
Ons inziens blijft er voldoende groen/speelgelegenheid over. In deze omgeving is geen jongeren 
ontmoetingsplak aanwezig. Deze voorzieningen zijn specifiek aangeduid. Het betreft meestal een 
overkapping met zitgelegenheid, waar jongeren bij elkaar kunnen komen. Het betref geen kinderen 
maar tieners/jong volwassenen.  
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Tijdens de presentatie is door een aantal bewoners reeds aangegeven, dat er sprake is van een 
behoorlijk disbalans wat betreft de verplichte parkeernorm in de praktijk (welke door de Gemeente 
in acht dient te worden genomen) en onderstaande feiten welke momenteel de grondslag vormen 
voor een nader onderzoek. 
 

- de overlast van geparkeerde auto’s bij activiteiten in het buurthuis zijn niet meegenomen in 
de huidige parkeersituatie; 

- het hierdoor gedwongen worden eigen auto’s en/of dat van bezoek elders te parkeren in de 
wijk wordt als normaal gezien door de gemeente; 

- nieuwe bewoners zorgen voor een nieuwe situatie, qua vraag voor parkeergelegenheid. u 
noemde tijdens u presentatie, een verhoging van 2 a 3 parkeerplaatsen extra na realisering 
van deze ‘tijdelijke woningen’. Dit lijkt ons niet realistisch, aangezien u aangeeft dat dit een 
andere populatie is dan op de bestaande locaties en er ook een wisselende populatie 
woonachtig zal zijn op deze locatie, welke ook bezoek zal kunnen ontvangen. 

 
U heeft tevens aangegeven dat er nieuw onderzoek zal moeten plaatsvinden, door de heer E.G. 
Duprée; verkeerskundig adviseur (afdeling openbaar gebied), waarna pas een realistisch beeld kan 
worden gegeven over deze situatie. 
 
 

16. Wij verzoeken de Gemeente Weert in afwachting van dit nog te realiseren onderzoek,  om 
dit ’plan voornemen’ nog niet voor te leggen op de eerste raadsvergadering, na het zomer 
reces tot alle onderzoeken zijn gerealiseerd en teruggekoppeld aan de desbetreffende 
bewoners welke dit aangaat. 
 
Opmerking: het moment van onderzoek zal rekening moeten houden met het feit dat er 
sprake is van een vakantieperiode en dat er sprake is van de verandering in activiteiten 
vanuit het buurthuis en hieraan gekoppelde verkeersstromen.  

Reactie 
Dit wordt afgestemd met de verkeersdeskundige. Wij komen hierop terug voor eind augustus.  
 

17. Er is geen inzicht in de gereserveerde parkeergelegenheid t.b.v. het wijkgebouw. Dit zouden 
wij graag meegenomen hebben in het onderzoek om een ‘realistische parkeerbeeld’ te 
kunnen zien? 

Reactie 
Dit wordt afgestemd met de verkeersdeskundige. Wij komen hierop terug voor eind augustus.  
 
 
Speelveld (Kinderen en veiligheid) 
 
Door de Gemeente Weert wordt veilig buitenspelen (sport en spel) gestimuleerd, om zo obesitas bij 
kinderen tegen te gaan. Bron: Weert de Gekste 

- Het verder inperken van de geringe groenvoorziening binnen de wijk wordt als 
buurtbewoners dan ook niet als wenselijk gezien, mede gezien onze jeugd veelvuldig gebruik 
maakt van deze locaties, om te kunnen ravotten (voetballen etc.) 

- Wij zijn ervan op de hoogte dat zowel in het bestemmingsplan; woongebieden 2014 en 2019 
van de optie gebruik gemaakt mag worden voor de aanleg van parkeerplaatsen, maar willen 
nogmaals benadrukken dat hier binnen de wijk Groenewoud geen draagkracht voor bestaat. 

- De huidige doodlopende weg (Valkenburgstraat) is een veilige haven voor de beginnend 
fietser. 
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18. Wij vragen u om uw visie over bovenstaande uiteen te zetten aangezien u hiervan wil 

afwijken met het voorgestelde planvoornemen? 
Reactie 
Wij zijn van mening dat er ruim voldoende speelvoorzieningen resteren in de directe omgeving. De 
voorgenomen ontwikkeling kan ons inziens juist een positief effect hebben op de veiligheid in de 
omgeving, zeker voor wat betreft de doodlopende straat.  
 
Borging (sociale) veiligheid 
 
Gezien u aangeeft dat er sprake is van ‘tijdelijke woningen’, waarbij urgente doelgroepen de 
mogelijkheid krijgen om hiervan gebruik te maken, zouden wij graag de definiëring vernemen, over 
welke doelgroepen we het dan hebben. U benoemt deze slechts als ‘urgent’, en gezinnen met 
kinderen. Aangezien hier geen duidelijkheid over bestaat, staat de veiligheid van onze ‘kinderen’ dan 
ook centraal. (Aangezien wonen Limburg, niet specifiek rekening kan houden met toebedeling van 
de woningen.) 
 

19. Graag vernemen wij uw doelgroep definiëring met opheldering of deze woningen ook 
gebruikt mogen worden voor bijzondere doelgroepen (o.a. statushouders, delinquenten c.q. 
inzet voor reclasseringsdoeleinden o.b.v. rechtelijke macht, huishoudens < 23 jaar, dak en 
thuislozen en/of GGZ opvang (met begeleiding)? 

Reactie 
De woningen worden met voorrang toegewezen aan een- of twee ouder gezinnen met maximaal 2 
kinderen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Het kan voorkomen dat bij het vrij komen van 
een woning deze doelgroep niet op de wachtlijst staat. Dan kan de woning ook toegewezen worden 
aan andere doelgroepen die met spoed op zoek zijn naar een woning.  

 
20. Hierbij meenemend zouden wij graag inzicht hebben in de wijze van handhaving (breed) bij 

mogelijke overlast en op welke wijze dit geborgd wordt voor de buurt. Losstaande van de 
reguliere wijze van melden. Wie en/of welke organisatie hiervoor deze 24/7 bereikbaar is bij 
calamiteiten?  

Reactie 
Dit is afhankelijk van de aard van het incident. De gemeentelijke klachtenlijn is 24 uur per dag 
bereikbaar. Wonen Limburg kan tijdens kantooruren bereikt worden. In ernstige situaties kan de 
politie gebeld worden.  

 

21. Hoe wordt de brandveiligheid/bereik voor brandweerwagens en andere hulpverleners, 
geborgd voor het wijkgebouw en omgeving bij binnen en buitenactiviteiten, waarbij er 
sprake is van parkeerdrukte in/om het wijkgebouw? 

Reactie 
Dit maakt onderdeel uit van de beoordeling van de bouwplannen. Deze worden onder andere met de 
brandweer besproken.  
  
 
 
Bestaande overlast  
 
Op dit moment is er reeds sprake van overlast (van dealen en gebruik van verdovende middelen). De 
politie is hiervan op de hoogte gebracht maar heeft niet de mancapaciteit om dit actief te monitoren 
en/of op te lossen. Hierdoor ontstaat bij de parkeerplaatsen een actieve vorm van dealen met 
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intimidatie en overlast naar de omgeving. Een uitbreiding van deze centrale parkeerplaatsen zal 
leiden tot meer overlast - wat niet gewenst is. 
 
Zowel overdag, als in de avonduren wordt het speelveld gebruikt door overlast gevende 
hangjongeren, welke verdovende middelen niet schuwen (blowen). Er worden door jonge kinderen 
dan ook met regelmaat ‘zakjes’ en ‘spuiten’ gevonden in de struiken. De huidige vorm van 
handhaving is nu al onder de maat. 
 

22. Hoe denkt de Gemeente Weert deze overlast aan te pakken, gezien er een uitbreiding van 
criminele activiteiten (c.q. dealen) is te verwachten? 

Reactie 
Wanneer geconstateerd wordt dat er gedeald wordt/er sprake is van criminele activiteiten, is het 
advies de politie te bellen. Daarnaast kan ook een melding gedaan worden bij ‘Meld misdaad 
anoniem’. Bij het doen van meldingen helpt het als men bijvoorbeeld een nummerbord van een 
auto, scooter of brommer kan doorgeven of andere kenmerken waarmee de betrokkenen 
opgespoord kunnen worden.  
 
 
De Kesselstraat heeft een verhoogde verkeersstroom qua weggebruik (fietsers) van/naar en onder 
schooltijd.  Er worden gymlessen verzorgt op meerdere locaties binnen de wijk vanuit de scholen:  
‘het Kwadrant’ en ‘BS Aan de Bron’ waarbij de Maaslandlaan wordt vermeden! 
 
Opmerking:  

- De Maaslandlaan wordt gezien als de gevaarlijkste weg van Limburg (bron: de Limburger, 
Weert de Gekste) 

 
Als gevolg van dit feit gebruiken veel weggebruikers de route via de Kesselstraat. Er zijn legio van 
‘bijna ongelukken’ te noemen, vanuit zijstraten van de Kesselstraat (waaronder de Gulikstraat). De 
verhoogde verkeerstromen dragen bij aan een enorm intens gebruik van onze straat, waarbij 
‘tijdelijke woningen’ verder het zicht beperken ten nadelen van de verkeersveiligheid. 

 
23. Is er onafhankelijk onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige verkeerstromen op de 

Kesselstraat, waarbij rekening is gehouden met een realistisch beeld gedurende het jaar, 
waarbij de scholen (het Kwadrant, BS Aan de Bron, het Wijkgebouw) weer volledig zijn 
opgestart en hun activiteiten uitvoeren? Wij verzoeken voor nader (onafhankelijk) 
onderzoek / informatie over deze huidige situatie, en wat dit betekent bij realisering van uw 
planvoornemen van ‘tijdelijke woningen.”? 

Reactie 
Dit maakt onderdeel uit van de beoordeling en wordt afgestemd met de verkeersdeskundige. De 
gemeente komt hier nog op terug.  
 
Opmerking:  

- Een bijkomstigheid van deze verkeerstroom is extra hinder qua gedumpt afval (door 
scholieren) welke in tuinen belanden  

- Daarnaast wordt er met verhoogde snelheid gereden door een buurt, waarbij de maximaal 
snelheid 30km zou moeten zijn.  

 

Binding met de buurt 
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Als gevolg van het feit, dat er sprake zal zijn van tijdelijke bewoning (1 a 2 jaar) spreken de 

buurtbewoners hun bezorgdheid uit over toekomstige bewoners vs. binding met de buurt. Op basis 

van geconstateerde feiten op soortgelijke locaties zijn onderstaande zaken waargenomen: 

 

- Afbakening eigen terrein (buitenplaats tijdelijke woning: 3 x 3m) d.m.v. eigen gefabriceerde 

afschermingen omdat de geboden afscherming maar 1,5m hoog is. Kortom: aantasting 

‘straatbeeld.’ 

- u geeft tijdens de presentatie aan, dat bewoners hierop worden aangesproken, maar in de 

praktijk blijkt dit toch hardnekkiger dan u aangeeft. Kijkende naar andere reeds bestaande 

locaties. 

-  

24. Wij vernemen graag van u op welke wijze en frequentie u hierop toezicht wil gaan houden, 

en wat de gevolgen zijn bij het niet nakomen van gemaakte afspraken? Wie of welke 

organisatie wordt hiervoor contactpersoon bij calamiteiten? 

Reactie 

De terrassen bevinden zich aan de achterzijde van de woningen en zijn naar ‘binnen’ gekeerd. Dit 

aspect wordt verder meegenomen door de wijkbeheerder van Wonen Limburg.  

 

- Toezicht en handhaving op voorgenoemde feiten (frequentie en verantwoordelijkheid)? 

Reactie 

Op zaken die in de openbare ruimte afspelen is de gemeente/de politie verantwoordelijk.  

- Als gevolg van herlocatie is het aanneembaar dat gezinnen met kinderen deze op de huidige 

scholen zullen laten zitten, waardoor het verkeer in de ochtend van/naar deze scholen 

toeneemt.  

 
Woongenot  
 
Een niet financieel benaderbaar aspect, maar zeker niet onbelangrijk. ‘De keuze voor het willen 
(blijven) wonen voor bestaande en nieuwe bewoners is niet meetbaar aan de hand van 
waardedalingen aan onze huizen.’ Schadelast beargumentering is dan ook een vorm van ‘goed 
praten’.  Er speelt namelijk zeker een psychologische aspect bij de verkoop en aankoop van nabij 
gelegen woningen van deze ‘tijdelijke woningen.’ 
 
Om maar in het midden te laten, dat u voorbij gaat aan: 

- Privacy inbreuk (door inkijk van de overburen); 
- Een verandering van uitzicht (vermindering van Groen) 
- Het aspect dat deze locatie ook wordt gebruikt voor sociale doeleinden (kindervakantiewerk, 

de Kinderstraatspeeldag), en educatieve doeleinden (vanuit het Wijkgebouw gebruikt voor 
BHV en EHBO trainingsdagen). 

 
 
Concluderend: 
 

- Wij verzoeken schriftelijk antwoord op boven gestelde vragen (vraag 1. t/m 25) z.s.m. maar 
uiterlijk voor d.d. 18-08-2020. 
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- Wij verzoeken bij deze voor uitstel van het ‘planvoornemen’ tot na het zomerreces i.v.m. de 

nog in te plannen informatiebijeenkomsten, de nog noodzakelijke onderzoeken (ter 
onderbouwing van het planvoornemen, en de opgevraagde gegevens. Mocht dit niet 
worden besloten, graag ontvangen wij uw onderbouwing hiervoor.  

Reactie 
Zoals eerder is aangegeven beraadt de gemeente zich hoe de wijkbewoners hierbij betrokken zullen 
worden. Bewoners kunnen daarnaast altijd met de gemeente contact opnemen, dit is eerder ook 
aangegeven.  

 

- Mochten er opgevraagde stukken zijn die momenteel niet worden verstrekt o.b.v. het 
argument: dat deze niet openbaar zijn (a.g.v. intern beraad), dan zouden wij graag vernemen 
waar deze juridisch grondslag is vastgelegd en een kopie hiervan. Mocht dit zijn vastgelegd 
in het bestuursrecht dan vernemen wij graag in welk artikel dit is benoemd. 

Reactie: 
Hierop is per mail als volgt gereageerd: 
 
Ik heb dit inderdaad vandaag (8 juli 2020) met een jurist besproken. We zitten in de fase van intern 
beraad. Dergelijke stukken zijn ons inziens niet openbaar op grond van artikel 11 van de Wob. 
 
Het staat u vrij om een Wob-verzoek in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. De 
beantwoording van dit soort verzoeken verloopt altijd via het college. Het college gaat na volgende 
week met reces. De eerstvolgende collegevergadering is 25 augustus 2020. Dat is ook de vergadering 
dat de stukken met betrekking tot de tijdelijke woningen besproken worden, volgens planning. Ik heb 
de omwonenden beloofd ze hiervan op de hoogte te houden. Dus qua timing zal een eventueel Wob 
verzoek u niet sneller de gevraagde informatie opleveren dan zoals we gisteren hebben afgesproken. 
Dit klink misschien niet prettig, maar ik hecht er aan dit aan te geven, in het kader van 
verwachtingenmanagement. 
 

 
 
 
.  
 
 
 
Deze brief is zowel digitaal als per post naar u toegezonden. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
i.o  Mevr. M. Marijnissen  
 
 
Buurtbewoners Gulikstraat / Kesselstraat 
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Onderwerp

Gebru iksovereenkomst 30 tijdelijke woni ngen

Voorstel

1. Met de gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg voor 30 tijdelijke woningen in
te stemmen.

2. Met beantwoording van de brief van het Buurtoverleg De Chroniek in te stemmen.
3. Met beantwoording van de brief van de Wijkraad Keent in te stemmen.
4. Met een nadere onderbouwing van de zoeklocaties in te stemmen.

Inleiding

De gemeenteraad heeft op 27 januari 2016 besloten geen zienswijzen en bedenkingen
kenbaar te maken ten aanzien van de gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg voor 30
tijdelijke woningen.

Beoogd effect/doel

De wachttijden voor de reguliere huurders lopen op. De druk op de huurwoningvoorraad is
groot. Op dit moment zijn er 221 woningzoekende 1- en 2 persoonshuishoudens, die de
afgelopen 3 maanden minimaal 15 keer hebben gereageerd op een woning. Er is derhalve
sprake van een urgente behoefte.

Argumenten

1.1 De argumenten staan ¡n het raadsvoorstel
Hiervoor verwijzen we kortheidshalve r het raadsvoorstel dat is bijgevoegd
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2.1 Op de zorgen van het Buurtoverleg De Chroniek wordt in de antwoordbrief
ingegaan.

Wij verwijzen h iervoor kortheidsha lve naa r bijgevoegde a ntwoord brief.

3.1 Op de zorgen van de Wijkraad Keent wordt in de antwoordbrief ingegaan.
Wij verwijzen hiervoor kortheidshalve naar bijgevoegde antwoordbrief. De bijlage met de
onderbouwing van de zoeklocaties wordt als bijlage meegestuurd.

4.7 Een nadere onderbouwing van de zoeklocaties is opgesteld.
Tijdens de behandeling van het voorstel in de gemeenteraad heeft uw college toegezegd
een nadere onderbouwing van de zoeklocaties te zullen doen. De zoeklocaties die de
wijkraad Keent heeft ingebracht zijn hieraan toegevoegd. Deze onderbouwing is
toegevoegd als bijlage aan deze brief. Geadviseerd wordt deze onderbouwing aan de
raadsleden te doen toekomen, zoals toegezegd tijdens de raadsvergadering. Naast de drie
huidige locaties zijn de locaties sporthalgebied Leuken en Boshoverweg 49 het meest
kansrijk.

Kanttekeningen

4.7 Voor toekomstige locaties speelt de verhouding koop-huur in de wijk een rol.
Tijdens de raadsbehandeling is een motie aangenomen. De strekking van de motie is dat
in het vervolg bij de ontwikkeling van andere locaties gelet dient te worden op een goede
verhouding tussen huur- en koopwoningen in de betreffende wijk en dat in het vervolg in
Keent geen tijdelijke huurwoningen meer gerealiseerd zullen worden en daarmee dus ook
niet op de locaties Dalschool en Sutjenstraat-Zuid en -Noord op Keent. Naast Keent staan
in de wijken Moesel en Groenewoud meer huurwoningen dan gemiddeld in Weert. De
locatie Zevensprong valt hierdoor af.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De financiële gevolgen staan verwoord in het raadsvoorstel. Aan dit voorstel zijn geen
personele en juridische gevolgen verbonden.

Uitvoering/evaluatie

Tijdens de behandeling van dit voorstel in de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen
kenbaar gemaakt door de fractie van de SP. Hiervoor was geen meerderheid in de raad.
Wel heeft de portefeuillehouder toegezegd te zullen handelen conform de mondelinge
reactie op de zienswijzen en bedenkingen.

Ten aanzien van parkeren is toegezegd dat, mocht achteraf blijken dat er onvoldoende
parkeerplaatsen aanwezig zijn, er nog extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Dit wordt
ook zo met de buurt gecommuniceerd.

Voor wat betreft de wensen die zijn ingebracht ten aanzien van normen (geluid en
trillingen) en water is aangegeven dat dit allemaal voorwaarden zijn voor de
omgevingsvergunning en dat voldaan moet worden aan het Bouwbesluit voor tijdelijke
woningen. Een aanvraag om omgevingsvergunning kan niet geweigerd worden als de
gemeente vindt dat aan hogere dan de wettelijke eisen moet worden voldaan
(geluidsnormen voor reguliere woningen in plaats van tijdelijke woningen).

Ten aanzien van de communicatie is toegezegd dat de gemeente en Wonen Limburg met
de buurt in overleg blijven over het verloop van de pilot en over de toewijzing aan de
doelgroep.

Van de wens om geen geluidscherm langs de Ringbaan te plaatsen is afstand genomen.
Ten aanzien van de ingebrachte bedenkingen heeft de portefeuillehouder aangegeven zich
hierin niet te herkennen. Hiervan is derhalve afstand genomen.
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Tot slot zal de pilot eerst worden geëvalueerd, voordat met nieuwe locaties wordt gestart
Er lopen verder andere initiatieven voor huisvesting voor deze doelgroep. Het betreft de
transformatie van leegstaande panden in de binnenstad (Beekstraat 70, Hegstraat 6-8,
Langstraat 20, Maasstraat 6-8 en 28, Stationsstraat 16 alsmede onderzoek naar
haalbaarheid herbestemming RICK, UWV en voormalige Rabobank).

Comm u n icatie/ participatie

Een exemplaar van de overeenkomst wordt na ondertekening verzonden naar Wonen
Limburg.

Op 2 februari 2016 heeft een inloopavond voorde omwonenden van de drie locaties
plaatsgevonden.

Overleg gevoerd met

Intern:

RB: Selma van Mensvoort

Extern

Wonen Limburg, Ger Verstegen en Armand Cieters

Bijlagen

1. Raadsvoorstel en -besluit met ingediende moties, bedenkingen en wensen
2. Gebruiksovereenkomst
3. Ingekomen brieven Buurtoverleg De Chroniek en antwoordbrief
4. Ingekomen brief Wijkraad Keent en antwoordbrief
5. Onderbouwing zoeklocaties
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GEMEENTE vtlEERT

Wijkraad Keent
t.a.v. de heer J. aan den Toorn
Dries 93
6006 HR WEERT

weert, l8FEB.2010

Onderwerp
Ons kenmerk

tijdelijke woningen
zl76/t5L20, RB/54023

Geachte heer Aan den Toorn,

Op 19 januari 2016 hebben wij een brief van u ontvangen. In deze brief uit u uw zorgen
over het voorgenomen plan van Wonen Limburg voor de plaatsing van 22 tijdelijke
woningen in De Chroniek. Uw zorgen richten zich in hoofdzaak op drie aspecten, te weten
geluid, doelgroep en locaties. Onderstaand geven wij u een reactie.

Geluid
In uw brief wordt gesteld dat de woningen niet aan de geldende geluidsnormen voldoen.
Dit is niet helemaal juist. Voor tijdelijke bouwvergunningen is de Wet geluidhinder niet van
toepassing. Dit laat onverlet dat de woningen wel aan het Bouwbesluit moeten voldoen. In
het Bouwbesluit zijn ook normen opgenomen met betrekking tot geluid voor tijdelijke
woningen. Voor wat betreft de buitenruimte kunnen wij aangeven dat afschermend groen
wordt aangelegd voor de privacy en dat de mensen die er gaan wonen weten dat zij bij
een drukke weg gaan wonen. In Weert doen zich overigens meer situaties voor waarbij
mensen hun buitenruimte dicht bij de Ringbaan hebben, zoals bijvoorbeeld bij de
naastgelegen Van Heukelomstraat en Serviliusflat.

Doelgroep
Op dit moment zijn er 221 woningzoekende 1- en 2 persoonshuishoudens, die de
afgelopen 3 maanden minimaal 15 keer hebben gereageerd op een woning. Er is derhalve
sprake van een urgente behoefte. Overigens wordt op dit moment landelijke wetgeving
voorbereid over de mogelijkheden van tijdelijke verhuur. Dit betekent dat het nog niet
zeker is dat huurcontracten voor 2 jaar juridisch mogelijk worden. Mocht dit niet het geval
zijn dan worden huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd aangegaan. In dat geval zullen
de huurders na 10 jaar vervangende woonruimte aangeboden krijgen.

Locaties
Wij zijn het met u eens dat er voldoende locaties in Weert beschikbaar zijn voor tijdelijke
woningen. Wonen Limburg heeft er voor gekozen om eerst locaties te gebruiken waar zij
een eigen grondpositie hebben. Dit in verband met de rechten die zij hebben en de
financiële aspecten. Verder overwegen wij dat op alle drie de locaties voorheen
appartementencomplexen waren voorzien. Wij achten de gevolgen voor de omgeving
daarom aanvaardbaar. In de toekomst komen, bij voortzetting van het concept tijdelijke
woningen, zeker andere locaties in beeld. Een onderbouwing van de locaties, waarin
tevens de door u aangedragen locaties zijn opgenomen, treft u ter informatie hierbij
ingesloten aan.

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Raadsbesluit
De raad heeft op 27 januari 2016 geen zienswijzen en bedenkingen ingebracht ten aanzien
van de gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg voor de 30 tijdelijke woningen. Tijdens
de raadsbehandeling is wel een motie aangenomen. De strekking van de motie is dat in
het vervolg bij de ontwikkeling van andere locaties gelet dient te worden op een goede
verhouding tussen huur- en koopwoningen in de betreffende wijk en dat in het vervolg in
Keent geen tijdelijke huurwoningen meer gerealiseerd zullen worden en daarmee dus ook
n¡et op de locaties Dalschool en Sutjenstraat-Zuid en -Noord op Keent.

Tot slot
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd. Heeft u nog vragen? Neemt u
dan contact op met Marian Arts. Ze is telefonisch bereikbaar op (0495) 575 22L en per
email via m.arts@weert.nl.

Met vriendel ijke groet,
burgemee en o

H.F pen
gemeentesecretaris
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GEMEENTE vtlEERT

Buurtoverleg De Chroniek
Kerkstraat 148
6006 KS WEERT

weert, 18F88.2016

Onderwerp
Ons kenmerk

: tijdelijke woningen
: Z/t5/70295, RB/5377I

Geachte leden van het buurtoverleg De Chroniek,

Op 15 en 25 januari 2016 hebben wij een brief van u ontvangen. In deze brieven uit u uw
zorgen over het voorgenomen plan van Wonen Limburg voor de plaatsing van 22 tijdelijke
woningen in De Chroniek. Uw zorgen richten zich in hoofdzaak op drie aspecten, te weten
geluid en trillingen, doelgroep, locaties en balans koop- en huurwoningen. Onderstaand
geven wij u een reactie.

Geluid en trillingen
In uw brief wordt gesteld dat de woningen niet aan de geldende geluidsnormen voldoen.
Dit is niet helemaal juist. Voor tijdelijke bouwvergunningen is de Wet geluidhinder niet van
toepassing. Dit laat onverlet dat de woningen wel aan het Bouwbesluit moeten voldoen. In
het Bouwbesluit zijn ook normen opgenomen voor tijdelijke woningen met betrekking tot
geluid. Voor wat betreft de buitenruimte kunnen wij aangeven dat afschermend groen
wordt aangelegd voor de privacy en dat de mensen die er gaan wonen weten dat zij bij
een drukke weg gaan wonen. In Weert doen zich overigens meer situaties voor waarbij
mensen hun buitenruimte dicht bij de Ringbaan hebben, zoals bijvoorbeeld bij de
naastgelegen Van Heukelomstraat en Serviliusflat. Ten aanzien van het aspect trillingen
kunnen wij u mededelen dat de toets hierop plaatsvindt in het kader van de constructieve
veiligheid bij de beoordeling van de vergunningaanvraag.

Doelgroep
Op dit moment zijn er 221 woningzoekende 1- en 2 persoonshuishoudens, die de
afgelopen 3 maanden minimaal 15 keer hebben gereageerd op een woning. Er is derhalve
sprake van een urgente behoefte. Overigens wordt op dit moment landelijke wetgeving
voorbereid over de mogelijkheden van tijdelijke verhuur. Dit betekent dat het nog niet
zeker is dat huurcontracten voor 2 jaar juridisch mogelijk worden. Mocht dit niet het geval
zijn dan worden huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd aangegaan. In dat geval zullen
de huurders na 10 jaar vervangende woonruimte aangeboden krijgen.

Balans koop- en huurwoningen
Het verschuiven van de balans koop- en huurwoningen van 50Vo-50o/o in 2000 is een
uitgangspunt geweest ten tijde van het project Keent Kiest Kwaliteit. Het aandeel sociale
huurwoningen van Wonen Limburg is sindsdien gewijzigd naar 43o/o nu. Dit is een grote
verandering. Deze verandering heeft kunnen plaatsvinden door de verkoop van
huurwoningen en door de bouw van koopwoningen (zoals bij De Chroniek en in de
Sutjensstraat). Verder zijn er huurwoningen gebouwd voor een andere doelgroep

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 Az Weert
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Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



(appartementen Zuyderborgh en Kerkstraat). Wij zijn het niet met u een dat door de bouw
van tijdelijke woningen de balans er uit dreigt te gaan. Dit betreft slechts een zeer beperkt
aantal woningen (22 op in totaal ruim 2.200 in Keent). Verder zijn op dit moment ook
koopwoningen in aanbouw, waardoor de verhouding koop-huur niet wijzigt als gevolg van
dit plan. U stelt dat er ook andere huurders actief zijn in Keent. Dit klopt. Dit zijn echter
particuliere huurders en beleggers, die met name in de vrije sector huur actief zijn. Met de
overname van het bezit van Mooiland Vitalis ¡s Wonen Limburg de enige sociale
verhuurder in Keent.

Locaties
Wij zijn het met u eens dat er voldoende locaties in Weert beschikbaar zijn voor tijdelijke
woningen. Wonen Limburg heeft er voor gekozen om eerst locaties te gebruiken waar zij
een eigen grondpositie hebben. Dit in verband met de rechten die zij hebben en de
financiële aspecten. Verder overwegen wij dat op alle drie de locaties (2x De Chroniek en
Heuvelweg) voorheen appartementencomplcxcn waren voorzien. Wij achten de gevolgen
voor de omgeving daarom aanvaardbaar. In de toekomst komen, bij voortzetting van het
concept tijdelijke woningen, zeker andere locaties in beeld. Overigens is Wonen Limburg
ook met andere gemeenten in gesprek over de plaatsing van tijdelijke woningen.

Raadsbesluit
De raad heeft op 27 januari 2016 geen zienswijzen en bedenkingen ingebracht ten aanzien
van de gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg voor de 30 tijdelijke woningen. Tijdens
de raadsbehandeling is wel een motie aangenomen. De strekking van de motie is dat in
het vervolg bij de ontwikkeling van andere locaties gelet dient te worden op een goede
verhouding tussen huur- en koopwoningen in de betreffende wijk en dat in het vervolg in
Keent geen tijdelijke huurwoningen meer gerealiseerd zullen worden en daarmee dus ook
niet op de locaties Dalschool en Sutjenstraat-Zuid en -Noord op Keent.

Tot slot
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd. Heeft u nog vragen? Neemt u

dan contact op met Marian Arts. Ze is telefonisch bereikbaar op (0495) 575 22I en per
email via m.arts@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemee o

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris
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Onderbouwing zoeklocaties tijdelijke woningen 

Primair is ingestoken op locaties die in eigendom zijn van Wonen Limburg. Dat zijn beide locaties 

bij De Chroniek. Hierop liggen bouwrechten. Wonen Limburg heeft geen andere gronden 

beschikbaar in Weert. Verder is gekeken naar locaties waar in het verleden intensievere 

bouwplannen lagen. Daaruit is aanvullend de locatie Heuvelweg gekomen. Voor deze locaties zijn 

de plannen voor tijdelijke woningen in voorbereiding en blijven derhalve in dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten. 

De onderzochte locaties zijn allemaal in eigendom van de gemeente en liggen allemaal in een 

woonbuurt. Daarom zijn de onderdelen ‘eigendom’ en ‘woonbuurt’ niet in de matrix meegenomen. 

Hierop onderscheiden de locaties zich namelijk niet. Locaties op bedrijventerreinen of in het 

buitengebied zijn niet onderzocht, omdat dergelijke locaties onwenselijk/niet mogelijk zijn. 

 

Criteria voor de beoordeling: 

 

1. Stedenbouwkundige aspecten 

Hoe past de ontwikkeling in de omgeving. Heeft de ontwikkeling een meerwaarde of levert de 

ontwikkeling juist belemmeringen op/aantasting ruimtelijke kwaliteit, privacy, bezonning, etc.  

2. Bestemmingsplan/impact op de omgeving 

Een locatie waar ingevolge het bestemmingsplan al rechtstreeks bebouwing is toegelaten zal, 

indien daadwerkelijk van de bestemming gebruik gemaakt wordt, minder impact hebben op de 

omgeving (qua beeld, gebruik) dan een locatie waar geen bebouwing is toegelaten. Gebruik voor 

woningbouw is vrij intensief en zal daarom over het algemeen meer impact hebben dan 

bijvoorbeeld gebruik voor maatschappelijke doeleinden.  

 

3. Relatie locatie met voorziene reguliere woningbouw of andere ontwikkelingen. 

Een locatie waar binnen een periode van 10 jaar reguliere woningbouw is voorzien of waar een 

andere ontwikkeling is voorzien heeft geen voorkeur. 

 

4. Is er ontsluiting aanwezig of moet die aangelegd worden. 

In verband met de kosten van aanleg van infrastructuur heeft een locatie die al ontsloten is de 

voorkeur. 

 

5. Zijn er al parkeerplaatsen aanwezig of moeten die nog aangelegd worden. 

In verband met de kosten van aanleg van parkeerplaatsen heeft een locatie waar al 

parkeerplaatsen liggen de voorkeur. 

 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 

Gelet op de motie die de raad heeft aangenomen moet rekening gehouden worden met de 

verhouding koop-huur en mogen behoudens De Chroniek geen locaties op Keent worden gebruikt 

(Sutjensstraat-Noord, -Zuid en Dalschoollocatie).  

Kerncijfers wijken en buurten 2013  
 

Onderwerpen 
Koop-
woningen 

Huurwoningen 
totaal 

In bezit woning-
corporatie 

In bezit overige 
verhuurders 

Onbekend 

 % % % % % 

Weert 65 34 23 11 1 

Boshoven 77 23 17 6 0 

Laar 78 22 9 13 - 

Biest 72 28 17 11 - 

Groenewoud 58 42 35 7 0 

Keent 49 51 42 10 0 

Moesel 62 38 32 6 - 

Leuken 74 26 17 9 0 
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Bron: CBS     
 

 

In de tabel zijn de laatst beschikbare cijfers op wijkniveau opgenomen. Het percentage sociale 

huurwoningen gemiddeld in Weert is 23%. Wanneer het percentage in een wijk hoger is dan dit 

gemiddelde wordt een min gescoord.  

 

7. Milieucirkel bedrijven 

Een locatie mag niet in de milieucirkel van een bedrijf liggen. Het bedrijf wordt dan namelijk 

beperkt.  
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1.  Dalschool + + + + - - +  

2.  Zevensprong + + + + - - +  

3.  Sporthalgebied Leuken 0 + + + + + + kansrijk 

4.  Kloosterstraat + + - - - + +  

5.  Heuvelweg  + + - + - + +  

6.  Boshoverweg 49 0 + + + - + + kansrijk 

7.  Laarveld fase 3 0 + + - - + +  

8.  Brede school Moesel - - - + - - +  

9.  Sutjensstraat-Zuid - + - + - - +  

10.  Sutjensstraat-Noord + + - + - - +  

11.  Beatrixlaan-Julianalaan +  + - - - - +  

12.  Maaslandlaan-Groenewoudlaan - - - + - - +  

13.  Maaslandlaan Nedermaaslaan - - - + - - +  

14. Suffolkweg bij nr 16 + + - + - + +  

15. Pinksterbloemstraat + + + + - + -  

 

*wanneer in deze kolom een min gescoord wordt, dan valt de locatie af 

+ = goed 

0 = neutraal 

- = slecht 

Conclusie 

De locatie Sporthalgebied Leuken komt als meest kansrijk uit de bus. Daarna volgt de locatie 

Boshoverweg 49 (advies is gedeeltelijke invulling, deels groen behouden). De locatie Zevensprong 

valt af vanwege het criterium koop-huur in de wijk.  

 

Per locatie is de score in de matrix hiernavolgend onderbouwd. 
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1. Dalschool 
 

 
        Uitsnede bestemmingsplan         Luchtfoto 

1. Stedenbouwkundige aspecten 
Op de locatie stond voorheen de Dalschool. Met de sloop van deze school is in dit dicht 

bebouwde buurtje licht, lucht en groen ontstaan. Met de sloop is tevens een 

achterkantsituatie ontstaan. Tijdelijke woningen zouden de achterkantsituatie kunnen 

opheffen. Het gaat dan om een beperkt aantal. Er kan voldoende groen over blijven voor 

spelen en andere intiatieven uit de buurt. 

2. Bestemmingsplan 
In het kader van het terugdringen van de planvoorraad is de bestemming in het 

bestemmingsplan ‘Woongebieden 2014’ omgezet in ‘Verkeer’ met aanduiding ‘Groen’. 

Voorheen lag hier een maatschappelijke bestemming. In het bestemmingsplan ‘Keent 

2008’ is deze bestemming omgezet naar ‘Wonen uit te werken’. De impact op de 

omgeving is, gelet op de voorheen geldende bestemmingen, aanvaardbaar.  

3. Relatie met andere ontwikkelingen 

Het terrein kent een groene invulling. Op het terrein zijn geen ‘rode’ ontwikkelingen 

voorzien.  

4. Ontsluiting 
De locatie is ontsloten via de Serviliusstraat. 

5. Parkeerplaatsen 
Voor tijdelijke woningen dienen parkeerplaatsen te worden aangelegd. 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 

Keent: 42% sociale huur, 10% particuliere huur, 49% koop. 

7. Milieucirkel bedrijven 
Er zijn geen bedrijven die gehinderd worden door woningbouw op deze locatie.  
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2. Zevensprong 

 

Uitsnede bestemmingsplan            Luchtfoto 

1. Stedenbouwkundige aspecten 

Op de locatie stond voorheen basisschool ‘De Zevensprong’. Deze school is gesloopt. Op 

het terrein is een fietscross terrein aangelegd. Tijdelijke woningen zouden rug aan rug op 

het noordelijk of zuidelijk deel van de locatie kunnen worden aangelegd. Er blijft dan 

voldoende groen over en het fietscross terrein kan gehandhaafd blijven (eventueel iets 

verlegd). De impact op de omgeving is aanvaardbaar, mede gelet op de geldende 

planologische mogelijkheden.  

2. Bestemmingsplan 

De bestemming is ‘Maatschappelijk’. Het bouwvlak mag voor max. 40% worden bebouwd. 

De bouwhoogte is max. 3,5 m.  

3. Relatie met andere ontwikkelingen 
Het terrein kent een groene invulling. Op het terrein zijn geen ‘rode’ ontwikkelingen 

voorzien.  

4. Ontsluiting 
Het terrein is aan alle zijden ontsloten.  

5. Parkeerplaatsen 
Voor tijdelijke woningen dienen parkeerplaatsen te worden aangelegd. 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 
Moesel: 32% sociale huur, 6% particuliere huur, 62% koop. 

7. Milieucirkel bedrijven 
Er zijn geen bedrijven die gehinderd worden door woningbouw op deze locatie.  
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3. Sporthalgebied Leuken 

 

   Uitsnede bestemmingsplan        Luchtfoto 

1. Stedenbouwkundige aspecten 
Het betreft de locatie van een voormalige sporthal. De sporthal is gesloopt. Het terrein ligt 

momenteel braak. In de directe omgeving zijn gronden in gebruik gegeven aan de wijkraad 

ten behoeve van o.a. volkstuintjes, een fietscross terreintje en groen. De locatie van de 

sporthal ligt buiten het gebruiksgebied. De impact op de omgeving is aanvaardbaar, mede 

gelet op de geldende planologische mogelijkheden. De locatie grenst aan een woonbuurt 

maar ligt er niet echt in, ligt een beetje achteraf. Bewoning heeft echter een positieve 

invloed op de sociale veiligheid van dit gebied. 

2. Bestemmingsplan 
De bestemming is ‘Sport’. Het totale bouwvlak van deze bestemming mag voor max. 10% 

worden bebouwd. De bouwhoogte is max. 12 m.  
 

3. Relatie met andere ontwikkelingen 
Het terrein ligt braak. Op het terrein zijn geen ‘rode’ ontwikkelingen voorzien.  
 

4. Ontsluiting 
Het terrein is ontsloten via de Sportstraat. 
 

5. Parkeerplaatsen 
Het parkeerterrein bij de voormalige sportvoorzieningen is nog aanwezig. Er hoeven 
daarom geen parkeerplaatsen te worden aangelegd.  
 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 
Leuken: 17% sociale huur, 9% particuliere huur, 74% koop. 
 

7. Milieucirkel bedrijven 
Er zijn geen bedrijven die gehinderd worden door woningbouw op deze locatie.  
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4. Kloosterstraat 

 

Uitsnede bestemmingsplan        Luchtfoto 

1. Stedenbouwkundige aspecten 
Woningbouw is op deze locatie rechtstreeks toegelaten.  

2. Bestemmingsplan 
De bestemming is ‘Wonen’. De maximale bouwhoogte is 9 m, de maximale goothoogte is 6 
m. In totaal zijn max. 15 woningen toegelaten.  

 
3. Relatie met andere ontwikkelingen 

De locatie is opgenomen in het ‘groene’ bakje, uitgifte en reguliere woningen zijn voorzien 
voor de korte termijn (t/m 2017). Uitgifte voor tijdelijke woningen conflicteert hiermee. De 

locatie dient dan afgewaardeerd te worden. Dit heeft negatieve financiële consequenties.  
 

4. Ontsluiting 
De locatie is aan twee zijden ontsloten, aan één zijde dient nog een ontsluitingsweg te 
worden aangelegd.  
 

5. Parkeerplaatsen 
Voor tijdelijke woningen dienen parkeerplaatsen te worden aangelegd. 
 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 
Biest: 17% sociale huur, 11% particuliere huur, 72% koop 
 

7. Milieucirkel bedrijven 
Er zijn geen bedrijven die gehinderd worden door woningbouw op deze locatie.  
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     5. Heuvelweg  

 

Uitsnede bestemmingsplan    Luchtfoto 

1. Stedenbouwkundige aspecten 

Woningbouw is op deze locatie rechtstreeks toegelaten.  
 

2. Bestemmingsplan 

De bestemming is ‘Wonen’. De maximale bouwhoogte is 10 m, de maximale goothoogte is 
7 m. Binnen het bouwvlak zijn in totaal maximaal 38 woningen toegestaan.  
 

3. Relatie met andere ontwikkelingen 
De locatie is opgenomen in het ‘groene’ bakje, uitgifte en reguliere woningen zijn voorzien 
voor de korte termijn (t/m 2017). Uitgifte voor tijdelijke woningen conflicteert hiermee. De 
locatie dient dan afgewaardeerd te worden. Dit heeft negatieve financiële consequenties. 

 
4. Ontsluiting 

De locatie is ontsloten via de Kraanweg. 
 

5. Parkeerplaatsen 
Voor tijdelijke woningen dienen parkeerplaatsen te worden aangelegd. 
 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 
Leuken: 17% sociale huur, 9% particuliere huur, 74% koop. 
 

7. Milieucirkel bedrijven 
Er zijn geen bedrijven die gehinderd worden door woningbouw op deze locatie.  
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6. Boshoverweg 49 

 

Uitsnede bestemmingsplan    Luchtfoto 

1. Stedenbouwkundige aspecten 
Het betreft de locatie van de voormalige ‘witte school’. Deze school is gesloopt. Het terrein 
is nu een grasveld en een welkome groene plek in de wijk. Het terrein is ruim. Daarom is 
beperkte invulling met tijdelijke woningen aanvaardbaar, al komen nu enkele grotere 

structuren samen op deze plek. Dit heeft ook een waarde. Wel dient voorkomen te worden 
dat er een achterkantsituatie ontstaat. Woningbouw op deze locatie is rechtstreeks 
toegelaten. In het kader van het terugdringen van de planvoorraad wordt deze locatie voor 
reguliere woningbouw geschrapt.  
 

2. Bestemmingsplan 
De bestemming is ‘Maatschappelijk’ met de aanduiding ‘Wonen’. Het bouwvlak mag voor 

max. 70% worden bebouwd. De bouwhoogte is maximaal 9 m, de goothoogte maximaal 6 
m. Woningbouw is rechtstreeks toegelaten.  
 

3. Relatie met andere ontwikkelingen 
Op deze locatie zijn geen ontwikkelingen voorzien. 

 
4. Ontsluiting 

De locatie is ontsloten via de Tobbersdijk. 
 

5. Parkeerplaatsen 
Voor tijdelijke woningen dienen parkeerplaatsen te worden aangelegd. 
 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 

Boshoven: sociale huur 17%, particuliere huur 6%, koop 77%.  
 

7. Milieucirkel bedrijven 
Er zijn geen bedrijven die gehinderd worden door woningbouw op deze locatie. 
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7. Laarveld fase 3 

 

Uitsnede bestemmingsplan    Luchtfoto 

1. Stedenbouwkundige aspecten 

Het betreft de locatie in fase 3 van Laarveld waar aanvankelijk een nieuwe school was 
gepland. Het betreft een groot terrein. Op de locatie ligt nog tijdelijk een speelterrein voor 
Laar. Dit speelterrein zal verplaatst worden naar een terrein tussen de Laarderschans en de 
Rakerstraat. In de omgeving staat losse bebouwing met een lage dichtheid. De overgang is 
groot wanneer er een cluster met tijdelijke woningen wordt geprojecteerd in dit gebied.  
 

2. Bestemmingsplan 

De bestemming is ‘Wonen uit te werken’.  
 

3. Relatie met andere ontwikkelingen 
Uitgifte op korte termijn voor reguliere woningbouw is niet voorzien.  

 
4. Ontsluiting 

De locatie is ontsloten via de Schonkenweg. Het terrein is echter heel groot. Naar 

verwachting dient er nieuwe ontsluiting in het terrein te worden aangelegd, indien er voor 
wordt gekozen om hier tijdelijke woningen te bouwen. 
 

5. Parkeerplaatsen 
Voor tijdelijke woningen dienen parkeerplaatsen te worden aangelegd. 
 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 
Laar: sociale huur 9%, particuliere huur 13%, koop 78% 
 

7. Milieuaspecten 
Er zijn geen bedrijven die gehinderd worden door woningbouw op deze locatie. 
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8. Brede school Moesel 

 

Uitsnede bestemmingsplan        Luchtfoto 

1. Stedenbouwkundige aspecten 
Het betreft de zuidzijde van de locatie waar de Brede School Moesel ligt. Na de bouw van 
de nieuwe school is het schoolgebouw op dit zuidelijk deel gesloopt. De locatie is 
heringericht tot groen- en speelvoorziening. De straten in de directe omgeving zijn iets 

minder ruim van opzet dan in andere delen van de wijk. Daarom geeft de huidige invulling 
lucht, licht en groen in de buurt. Dit heeft de voorkeur. 
 

2. Bestemmingsplan 
De bestemming is ‘Maatschappelijk’. Het max. bebouwingspercentage is 70%. De max. 
bouwhoogte is 3,5 m.  
 

3. Relatie met andere ontwikkelingen 
Op deze locatie zijn geen ontwikkelingen voorzien. In het kader van het terugdringen van 
de planvoorraad is de mogelijkheid voor 10 woningen op deze locatie geschrapt met de 
vaststelling van het bp. Woongebieden 2014.  
 

4. Ontsluiting 
De locatie is ontsloten via de Margrietlaan en de Stadhouderslaan. 

5. Parkeerplaatsen 
Voor tijdelijke woningen dienen parkeerplaatsen te worden aangelegd. 
 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 
Moesel: 32% sociale huur, 6% particuliere huur, 62% koop. 
 

7. Milieucirkel bedrijven 

Er zijn geen bedrijven die gehinderd worden door woningbouw op deze locatie.  

 

 

  



11 
 

9. Sutjensstraat-Zuid 

 

Uitsnede bestemmingsplan      Luchtfoto 

1. Stedenbouwkundige aspecten 
Woningbouw is op deze locatie rechtstreeks toegelaten. De percelen zijn echter erg diep. 
Dit is moeilijk verenigbaar met het ruimtebeslag voor tijdelijke woningen.  
 

2. Bestemmingsplan 
De bestemming is ‘Wonen’. De maximale bouwhoogte is 9 m, de maximale goothoogte is 6 
m. Binnen het bouwvlak zijn in totaal maximaal 16 woningen toegestaan.  
 

3. Relatie met andere ontwikkelingen 
De locatie is opgenomen in het ‘groene’ bakje, uitgifte en reguliere woningen zijn voorzien 

voor de korte termijn (t/m 2017). Uitgifte voor tijdelijke woningen conflicteert hiermee. De 

locatie dient dan afgewaardeerd te worden. Dit heeft negatieve financiële consequenties. 
Hier ligt bovendien een contractuele verplichting. Initiatiefnemer is voornemens op korte 
termijn de reguliere woningen te realiseren. Voor alle 16 woningen is inmiddels een 
Omgevingsvergunning verleend.  
 

4. Ontsluiting 
De locatie is ontsloten via de Sutjensstraat. 

 
5. Parkeerplaatsen 

Voor tijdelijke woningen dienen parkeerplaatsen te worden aangelegd. 
 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 
Keent: 42% sociale huur, 10% particuliere huur, 49% koop. 

 
7. Milieucirkel bedrijven 

Er zijn geen bedrijven die gehinderd worden door woningbouw op deze locatie.  
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10. Sutjensstraat-Noord 

 

Uitsnede bestemmingsplan       Luchtfoto 

 

1. Stedenbouwkundige aspecten 
Woningbouw is op deze locatie rechtstreeks toegelaten. Tijdelijke woningen wijken af van 
het straatbeeld met rijwoningen. 
 

2. Bestemmingsplan 
De bestemming is ‘Wonen’ met aanduiding ‘Dienstverlening’. De maximale bouwhoogte is 
10 m, de maximale goothoogte is 7 m. Binnen het bouwvlak zijn in totaal maximaal 4 
woningen toegestaan.  
 

3. Relatie met andere ontwikkelingen 
De locatie is opgenomen in het ‘groene’ bakje, uitgifte en reguliere woningen zijn voorzien 

voor de korte termijn (t/m 2017). Uitgifte voor tijdelijke woningen conflicteert hiermee. De 
locatie dient dan afgewaardeerd te worden. Dit heeft negatieve financiële consequenties. 
Hier ligt bovendien een contractuele verplichting.  
 

4. Ontsluiting 
De locatie is ontsloten via de Sutjensstraat. 

 
5. Parkeerplaatsen 

Voor tijdelijke woningen dienen parkeerplaatsen te worden aangelegd. 
 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 
Keent: 42% sociale huur, 10% particuliere huur, 49% koop. 
 

7. Milieucirkel bedrijven 
Er zijn geen bedrijven die gehinderd worden door woningbouw op deze locatie.  
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11. Beatrixlaan-Julianalaan 

Uitsnede bestemmingsplan     Luchtfoto 

 Deze locatie is ingebracht door de wijkraad Keent. 

1. Stedenbouwkundige aspecten 
Het betreft het terrein aan de noordzijde van de wijk Moesel, waar diverse 
maatschappelijke functies zijn/waren ondergebracht, zoals ontmoetingscentrum Walhalla, 
school voor speciaal onderwijs Het Palet en twee gymzalen. Op zich leent de omgeving zich 

voor gebruik van een deel van het terrein voor tijdelijke woningen. Het volledige gebied 
wordt betrokken bij het Regionaal Kennis en Expertisecentrum. Er resteert geen ruimte 
voor tijdelijke woningen. 
 

2. Bestemmingsplan 
De bestemming is ‘Maatschappelijk’. Het maximum bebouwingspercentage is 40%. De 

max. bouwhoogte is deels 9 m, deels 5m en deels 3,5 m.  

3. Relatie met andere ontwikkelingen 
Het volledige gebied wordt betrokken bij het Regionaal Kennis en Expertisecentrum, 
waarvan de bouw op korte termijn wordt voorzien. Naast de school en 2 gymzalen blijft het 
kantoor van Meerderweert gehuisvest op deze locatie. In de buitenruimte zijn naast een 

speelplaats ook voorzien parkeerplaatsen, kiss & ride en een parkachtige invulling met 
wandelroute, die de wijk aansluit op de wandelroute bij de Houtstraatlossing (noord-zuid 

verbinding).  
 

4. Ontsluiting 
De locatie is ontsloten via de Beatrixlaan en de Julianalaan. 
 

5. Parkeerplaatsen 

Voor tijdelijke woningen dienen parkeerplaatsen te worden aangelegd. 
 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 
Moesel: 32% sociale huur, 6% particuliere huur, 62% koop. 
 

7. Milieuaspecten 
Er zijn geen bedrijven die gehinderd worden door woningbouw op deze locatie. 
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12. Maaslandlaan-Groenewoudlaan 

 

Uitsnede bestemmingsplan    Luchtfoto 

Deze locatie is ingebracht door de wijkraad Keent. 

1. Stedenbouwkundige aspecten 
Het betreft een terrein in de groene long langs de Maaslandlaan, waarvan in het verleden in 
het kader van de ontwikkeling van de brede school en sporthal Aan de Bron is besloten om 
geen aanvullende bebouwing toe te laten. Gebruik voor tijdelijke woningen conflicteert 

hiermee. Bebouwing in de naastgelegen bestemming ‘Maatschappelijk’ conflicteert met de 
ontwikkeling op die locatie (bouw Woonbegeleidingscentrum PSW dit jaar).  
 

2. Bestemmingsplan 
De bestemming is ‘Verkeer’ met de aanduiding ‘Evenemententerrein’. Er is geen bebouwing 
toegelaten. 

 

3. Relatie met andere ontwikkelingen 
Het terrein wordt jaarlijks gebruikt voor de stalling van woonwagens voor exploitanten 
gedurende de kermis. Gebruik voor tijdelijke woningen is daarom onwenselijk.  
 

4. Ontsluiting 
Het terrein is ontsloten via de Groenewoudlaan. 

 
5. Parkeerplaatsen 

Voor tijdelijke woningen dienen parkeerplaatsen te worden aangelegd.  
 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 
Groenewoud: sociale huur 35%, particuliere huur 7%, koop 58%. 
  

7. Milieuaspecten 
Er zijn geen bedrijven die gehinderd worden door woningbouw op deze locatie. 
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13. Maaslandlaan-Nedermaaslaan 

 

Uitsnede bestemmingsplan              Luchtfoto 

Deze locatie is ingebracht door de wijkraad Keent. 

1. Stedenbouwkundige aspecten 
Het betreft een terrein in de groene long langs de Maaslandlaan, waarvan in het verleden in 

het kader van de ontwikkeling van de brede school en sporthal Aan de Bron is besloten om 
geen aanvullende bebouwing toe te laten. Gebruik voor tijdelijke woningen conflicteert 
hiermee.  
 

2. Bestemmingsplan 
De bestemming is ‘Verkeer’ met de aanduiding ‘Evenemententerrein’. Er is geen bebouwing 
toegelaten. 

 
3. Relatie met andere ontwikkelingen 

Het terrein wordt gebruikt voor evenementen. Zo is er jaarlijks een circus. Gebruik voor 
tijdelijke woningen is daarom onwenselijk.  
 

4. Ontsluiting 
Het terrein is ontsloten via de Nedermaaslaan en Overmazestraat. 

 
5. Parkeerplaatsen 

Voor tijdelijke woningen dienen parkeerplaatsen te worden aangelegd.  
 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 
Groenewoud: sociale huur 35%, particuliere huur 7%, koop 58%. 

  
7. Milieuaspecten 

Er zijn geen bedrijven die gehinderd worden door woningbouw op deze locatie. 
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14. Suffolkweg bij nr. 16 

 

Uitsnede bestemmingsplan             Luchtfoto 

1. Stedenbouwkundige aspecten 
Het betreft de locatie Beekpoort-Noord. Woningbouw is hier rechtstreeks toegelaten.  
 

2. Bestemmingsplan 

De bestemming is ‘Wonen’. De maximum bouwhoogte is 24 m (deels) en 12 m (deels. Er 
zijn binnen het totale bouwvlak max. 205 woningen toegelaten.  
 

3. Relatie met andere ontwikkelingen 
Op de locatie worden geen appartementen meer maar grondgebonden woningen voorzien. 
(aantal teruggebracht van 205 naar max. 67 woningen). Uitgifte en realisatie is gepland 
voor de periode 2018 t/m 2021. De uitgiftestrategie moet weliswaar nog bepaald worden. 

Echter deelontwikkelingen waaraan we 10 jaar gebonden zijn, zijn niet wenselijk 
vooruitlopend op de totale uitgifte strategie. De bouw van tijdelijke woningen conflicteert 
hiermee.  
 

4. Ontsluiting 
Het terrein is ontsloten via de Suffolkweg. 

 

5. Parkeerplaatsen 
Voor tijdelijke woningen dienen parkeerplaatsen te worden aangelegd. 
 

8. Verhouding koop-huur in de wijk 
Boshoven: sociale huur 17%, particuliere huur 6%, koop 77%.  
 

9. Milieucirkel bedrijven 
Er zijn geen bedrijven die gehinderd worden door woningbouw op deze locatie. 
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15. Pinksterbloemstraat 

 

Uitsnede bestemmingsplan    Luchtfoto 

Deze locatie is ingebracht door de wijkraad Keent.  

1. Stedenbouwkundige aspecten 
Afronding met woningbouw is stedenbouwkundig gezien aanvaardbaar. Het straatbeeld 
wordt dan afgerond.  
 

2. Bestemmingsplan 
De bestemming is ‘Agrarisch’ met wijzigingsbevoegdheid naar ‘Wonen’.  
 

3. Relatie met andere ontwikkelingen 
Op deze locatie zijn geen ontwikkelingen voorzien. In het kader van het terugdringen van 

de planvoorraad wordt deze locatie voor woningbouw geschrapt.  
 

4. Ontsluiting 
De locatie is ontsloten via de Pinksterbloemstraat. 
 

5. Parkeerplaatsen 
Voor tijdelijke woningen dienen parkeerplaatsen te worden aangelegd. 
 

6. Verhouding koop-huur in de wijk 
Boshoven: sociale huur 17%, particuliere huur 6%, koop 77%.  
 

7. Milieucirkel bedrijven 
De locatie is niet ontwikkeld in het kader van Vrakker-West, vanwege de milieucirkel van 

een nabij gelegen agrarisch bedrijf. Ontwikkeling voor tijdelijke woningen is daarom niet 

mogelijk.  
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Onderwerp

Stand van zaken 'Onderbouwing zoeklocaties tijdelijke woningen'.

Voorstel

Van de Stand van zaken 'Onderbouwing zoeklocaties tijdelijke woningen' kennis te nemen.

Inleiding

Op 27 januari 2016 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van het voorstel om
wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de gebruiksovereenkomst
met Wonen Limburg voor 30 tijdelijke woningen een motie aangenomen. In deze motie
wordt het college opgeroepen om:

. In het vervolg bij de ontwikkeling van andere locaties te letten op een goede
verhouding tussen huur- en koopwoningen;

. in het vervolg in Keent geen tijdelijke huurwoningen meer te realiseren en ook niet
op de locaties Dalschool en Sutjensstraat Zuid en Noord.

Verder is na de behandeling van dit raadsvoorstel de notitie'Onderbouwing zoeklocaties
tijdelijke woningen'opgesteld. Deze notitie is op 16 februari 2016 door het college
vastgesteld en op 19 februari 2016 in het bestuurlijk informatiesysteem geplaatst. Hieruit
bleken de locaties Sporthalgebied Leuken en Boshoverweg 49 als meest kansrijk. Als
derde meest kansrijke locatie volgde de locatie Zevensprong.

Ten tijde van het opstellen van de notitie was er nog sprake van een crisis op de
woningmarkt. De situatie is inmiddels gewijzigd. Dat blijkt ook uit de actuele situatie van
de 15 locaties die in 2016 zijn onderzocht. Een notitie hierover is als afzonderlijke bijlage
toegevoegd.
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Met dit voorstel wordt duidelijkheid gegeven over mogelijke locaties in Weert voor
tijdelijke woningen.

Argumenten

1. Het aantal beschikbare locaties voor tijdelijke woningen is zeer beperkt.
Het is moeilijk om geschikte locaties te vinden. De grootste behoefte aan tijdelijke
woningen maniiesteert zich in'vVeerl-starj. Verrier i-riijki ei'van,ie i5 onde¡-zochie iocaties
nog maar één beschikbaar te zijn. Dat is de locatie Zevensprong.

2. In de afgelopen jaren ziin geen nieuwe locaties beschikbaar gekomen.
Er zijn geen nieuwe locaties beschikbaar gekomen. Na afloop van de crisis zijn op acht
locaties die in beeld waren voor tijdelijke woningen inmiddels permanente woningen
gebouwd, een school of is een plan in voorbereldlng. Drle locatles zlJnlworden toegevoegcl
aan het openbaar gebied. Twee locaties maken deel uit van de groene long langs de
Maaslandlaan en vallen om stedenbouwkundige redenen af. Een locatie wordt beperkt
door een geurcontour. Resteert één locatie voor tijdelijke woningen.

Aanvullend aan de 15 locaties kunnen nog de locaties Princenweg en Helmondseweg
worden genoemd. De aanpassing van de rotonde op de Ringbaan West heeft echter impact
op de locatie Princenweg. Verder wordt de aan de overzijde van de weg gelegen
meubelplaatfabriek beperkt wanneer op deze locatie tijclelijke woningen worrlen gebouwd.

De locatie Helmondseweg ligt binnen de contour van een gezoneerd industrieterrein.

Voor het overige zijn er geen geschikte locaties op gronden van de gemeente in het
stedelijk gebied beschikbaar.

3. Het aandeel sociale huurwoningen is iets afgenomen.
In de Stand van zaken 'Onderbouwing zoeklocaties tijdelijke woningen' is een tabel
opgenomen met de verdeling van de woningvoorraad per wijk/dorp naar eigendom 2018.
Het aandeel sociale huurwoningen is met 1olo verminderd ten opzichte van 2013, van 23o/o

naar 22o/o.

Anno 2018 staan de meeste sociale huurwoningen met 40olo, n€t als in 2013, in Keent. Het
percentage is 2olo lager geworden. Als tweede volgt Groenewoud met 35olo sociale huur,
gelijk aan 2013. Als derde volgt Fatima met 33olo sociale huur, gelijk aan 2013. Als vierde
wijk volgt Moesel met32o/o sociale huur, gelijk aan 2013. Als vijfde wijk volgt Graswinkel
met 30o/o sociale huur, gelijk aan 2013. Als zesde wijkvolgt Weert-Centrum, waar het
aandccl sociale huurwoningen met 24o/o met 4olo is verminderd ten opzichte van 2013
(was 28olo). In alle overige wijken en is het aandeel lagerdan in gemiddeld in Weert.

4. Wonen Limburg heeft een evaluatie uitgevoerd.
Wonen Limburg heeft een evaluatie uitgevoerd m.b.t. de Kompaswoningen. Op basis van
deze evaluatie heeft Woncn Limburg besloten om uniforme houten efafscheidingen te
plaatsen aan de achterzijde van de terrassen, 1,40 m hoog. Hiermee wordt het zicht op de

terrassen van de woningen ontnomen. Verder gaat Wonen Limburg uniforme in de
puntramen van de Kompaswoningen aan de buitenzijde zonwerende folie aanbrengen en

aan de binnenzijde folie waardoor men niet meer van buiten naar binnen kan kijken en wel
van binnen naar buiten. Dit vermindert de rommelige uitstraling. Bij nieuwe tijdelijke
woningen wordt dit nieuwe beleid ook doorgevoerd.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
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Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Dit voorstel heeft betrekking op een evaluatie van de onderbouwing van zoeklocaties voor
tijdelijke woningen uit 2016.

Commun icatie/ participatie

Geadviseerd wordt de notitie: Stand van zaken'Onderzoek locaties tijdelijke woningen'
aan de raad beschikbaar te stellen.

Overleg gevoerd met

Intern:

Extern:

Wonen Limburg

Bijlagen:

1. Stand van zaken 'Onderzoek locaties tijdelijke woningen'
2.8W160216-11
3. Motie PvdA tijdelijke woningen
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Stand van zaken ‘Onderbouwing zoeklocaties tijdelijke woningen’.

Op 27 januari 2016 heeft de gemeenteraad bij de behandeling van het voorstel om wensen en/of 
bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de gebruiksovereenkomst met Wonen Limburg 
voor 30 tijdelijke woningen een motie aangenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen 
om:

 In het vervolg bij de ontwikkeling van andere locaties te letten op een goede verhouding 
tussen huur- en koopwoningen;

 in het vervolg in Keent geen tijdelijke huurwoningen meer te realiseren en ook niet op de 
locaties Dalschool en Sutjensstraat Zuid en Noord.

Verder is na de behandeling van dit raadsvoorstel de notitie ‘Onderbouwing zoeklocaties tijdelijke 
woningen’ opgesteld. Deze notitie is op 16 februari 2016 door het college vastgesteld en op 19 
februari 2016 in het bestuurlijk informatiesysteem geplaatst. Hieruit bleken de locaties 
Sporthalgebied Leuken en Boshoverweg 49 als meest kansrijk. Als derde meest kansrijke locatie 
volgde de locatie Zevensprong. 

Ten tijde van het opstellen van de notitie was er nog sprake van een crisis op de woningmarkt. De 
situatie is inmiddels gewijzigd. Dat blijkt ook uit de tabel hieronder, hierin wordt van de 15 locaties 
die destijds zijn onderzocht de actuele situatie weergegeven.

nr. locatie actuele situatie
1. Dalschool De locatie is betrokken bij de grootschalige rioolvervanging in Keent en 

wordt o.a. ingezet voor berging van schoon hemelwater en speel- en 
groenvoorzieningen. Er resteert geen ruimte voor tijdelijke woningen. 

2. Zevensprong De locatie is thans in beeld voor de realisatie van 14 tijdelijke 
woningen. De locatie scoorde destijds hoog, de verhouding koop-huur 
in de wijk was de reden dat een pas op de plaats is gemaakt. De 
tijdelijke woningen zijn bestemd voor (een ouder) gezinnen met 
kinderen. 

3. Sporthalgebied 
Leuken

Deze locatie had de eerste voorkeur voor tijdelijke woningen. 
Inmiddels is echter besloten om hier 16 permanente Nur Holz sociale 
huurwoningen te realiseren. 

4. Kloosterstraat De locatie is niet meer beschikbaar. Er zijn 15 permanente woningen 
gerealiseerd. 

5. Heuvelweg De locatie is niet meer beschikbaar. De locatie is inmiddels nagenoeg 
volledig uitgegeven ten behoeve van vrije sector woningbouw. 

6. Boshoverweg 49 Dit betreft de locatie van de voormalige witte school op Boshoven. 
Deze locatie scoorde destijds hoog. De inwoners hebben het initiatief 
genomen tot de aanleg van een park op deze locatie. De wijkraad is 
toegezegd dat de bebouwingsmogelijkheden worden weggehaald bij de 
eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan. Dit gebeurt via 
het bestemmingsplan ‘Woongebieden 2019’. Hierin is de bestemming 
‘Maatschappelijk’ gewijzigd in ‘Verkeer’. Het voorontwerp van dit 
bestemmingsplan is in procedure geweest. 

7. Laarveld fase 3 Na de voorspoedige uitgifte van de kavels in fase 2 vinden de 
voorbereidingen plaats voor de uitwerking van het bestemmingsplan 
Laarveld fase 3. Hierin zijn onder andere 20 sociale huurwoningen 
voorzien. 

8. Brede School 
Moesel

Het betreft de locatie ten zuiden van de school en parkeerplaats. Hier 
is een speelvoorziening aanwezig. Hier is recentelijk het eerste Tiny 
Forest aangelegd. De wijzigingsbevoegdheid voor woningen is 
vervallen. 

9. Sutjensstraat-Zuid De locatie is niet meer beschikbaar. Er zijn 16 vrije sector 
huurwoningen gebouwd.

10. Sutjensstraat-
Noord

De locatie is niet meer beschikbaar. Er zijn 18 koopwoningen gebouwd.



nr. locatie actuele situatie
11. Beatrixlaan-

Julianalaan
Met de bouw van het KEC is de locatie niet meer beschikbaar. 

12. Maaslandlaan-
Groenewoudlaan

De locatie is vrij van bebouwing en ligt in de groene long langs de 
Maaslandlaan. De locatie wordt gebruikt voor de stalling van de 
salonwagens tijden de kermis. Het gras is hiertoe verstevig. 

13. Maaslandlaan - 
Nedermaaslaan

De locatie is vrij van bebouwing en ligt in de groene long langs de 
Maaslandlaan. De locatie wordt gebruikt voor evenementen, waaronder 
circusvoorstellingen.

14. Suffolkweg bij nr. 
16

De locatie ligt in het plangebied Beekpoort-Noord. Hiervoor wordt een 
visie voor woningbouw ontwikkeld, waaronder een hofje met 10 sociale 
huurwoningen. 

15. Pinksterbloemstraat Deze locatie is niet in eigendom van de gemeente en wordt beperkt 
door een geurcontour. Tijdelijke woningen zijn door deze beperking 
niet mogelijk. 

Aanvullend aan bovengenoemde locaties kunnen nog de locaties Princenweg en Helmondseweg 
worden genoemd. De aanpassing van de rotonde op de Ringbaan West heeft echter impact op de 
locatie Princenweg. Verder wordt de aan de overzijde van de weg gelegen meubelplaatfabriek 
beperkt wanneer op deze locatie tijdelijke woningen worden gebouwd. De locatie Helmondseweg 
ligt binnen de contour van een gezoneerd industrieterrein.

Voor het overige zijn er geen geschikte locaties op gronden van de gemeente in het stedelijk 
gebied beschikbaar. 

Hieronder volgt een tabel met een overzicht van het aantal woningen per wijk en de 
woningvoorraad naar eigendom, peildatum 2018. 

Koop- 
woningen

Huurwoningen 
totaal

In bezit woning- 
corporatie

In bezit 
overige 
verhuurders

Eigendom 
onbekend

Wijken en buurten % % % % %

Weert 65 34 22 11 1

Boshoven 79 21 16 5 0

Laar en Hushoven 78 22 14 8 0

Molenakker 89 11 5 6 0

Weert-Centrum 35 61 24 37 4

Biest 66 28 14 13 6

Groenewoud 56 44 35 9 0

Fatima 48 49 33 15 3

Keent 48 51 40 11 0

Moesel 64 36 32 5 0

Graswinkel 65 35 30 6 0

Leuken 76 23 15 9 0

Kazernelaan 86 13 1 12 1

Altweerterheide 83 17 12 4 0

Tungelroy 84 16 11 5 0

Swartbroek 80 19 13 7 1

Stramproy 68 29 23 6 3

Anno 2018 staan de meeste sociale huurwoningen met 40%, net als in 2013, in Keent. Het 
percentage is 2% lager geworden. Als tweede volgt Groenewoud met 35% sociale huur, gelijk aan 
2013. Als derde volgt Fatima met 33% sociale huur, gelijk aan 2013. Als vierde wijk volgt Moesel 
met 32% sociale huur, gelijk aan 2013. Als vijfde wijk volgt Graswinkel met 30% sociale huur, 
gelijk aan 2013. Als zesde wijk volgt Weert-Centrum, waar het aandeel sociale huurwoningen met 



24% met 4% is verminderd ten opzichte van 2013 (was 28%). In alle overige wijken en is het 
aandeel lager dan in gemiddeld in Weert. 

Evaluatie Wonen Limburg
Wonen Limburg heeft een evaluatie uitgevoerd m.b.t. de Kompaswoningen. Op basis van deze 
evaluatie heeft Wonen Limburg besloten om uniforme houten erfafscheidingen te plaatsen aan de 
achterzijde van de terrassen, 1,40 m hoog. Hiermee wordt het zicht op de terrassen van de 
woningen ontnomen. Verder gaat Wonen Limburg uniforme in de puntramen van de 
Kompaswoningen aan de buitenzijde zonwerende folie aanbrengen en aan de binnenzijde folie 
waardoor men niet meer van buiten naar binnen kan kijken en wel van binnen naar buiten. Dit 
vermindert de rommelige uitstraling. Bij nieuwe tijdelijke woningen wordt dit nieuwe beleid ook 
doorgevoerd.  


