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GEWIJZIGDE PLANNEN  
_____________________________________________________________________________ 

 
1. Registratienummer   :  2019/0694/OG/-00-01 (SDG) 
 Opdrachtgever  : S.M.G. van de Kruijs, Klakstaartweg 16  6006 AE Weert 
 Architect/ontwerper : Kwaspen 
 Project/adres  : realiseren van een aanbouw, Keenterstraat 110 Weert te Weert 
 Advies   : 

Uw (bouw)plan van 24 januari 2020 is getoetst aan de welstandsnota Weert 2017. 

Het welstandsniveau “Bijzonder” (monument en/of beschermd stads- en dorpsgezicht) is van 
toepassing. 
 

Uw plan voldoet aan de gestelde criteria. 
 
 

2. Registratienummer            :  2019/0665/OG/-02-01 (principe-uitspraak nadere eisen B&W) 

 Opdrachtgever  : A.F.T. Beeren, Groothulsterweg 5  6002 NB Weert 
 Architect/ontwerper : Davits 

 Project/adres  : verbouwen van een pand naar 5 appartementen, Julianalaan 6, 
6A, 6B, 6C, 6D Weert (v) te  

 Advies   : 
De commissie neemt met waardering kennis van het gewijzigde plan. Zowel de kap als de 

entree voldoen aan de te stellen eisen.  
De commissie adviseert de gevel niet te reinigen door te zandstralen maar via stoomreinigen 
(hoge temperatuur, lage druk) om beschadiging van de gevel te voorkomen. 

 
 
3. Registratienummer   :  2020/0002/OG/-02-01 (SDG) 

 Opdrachtgever  : LPM Development B.V., Wilhelminasingel 41  6001 GP Weert 

 Architect/ontwerper : ARCHES architecten 
 Project/adres  : verbouwen en uitbreiden pand tot 1 studio, 1 patiowoning en 5 

appartementen, Stationsstraat 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E en 9F Weert (v) te  
 Advies   : 

Betreft toelichting ongewijzigd plan. 
In verband met het negatieve advies van 22 januari 2020 is de architect uitgenodigd voor een 
toelichting. Tijdens het collegiaal overleg wordt toegelicht dat de bestaande constructie 

gehandhaafd blijft. Daarnaast heeft gewijzigd inzicht geleid tot functieaanpassing op de begane 
grond naar wonen. 
Voorgesteld wordt de plint te verlagen, een betere verbinding met het maaiveld te maken en de 

raamverdeling aan te passen op het advies van 23 januari 2020. 
De commissie wacht met vertrouwen de aangepaste aanvraag af. 

 

 
  



4. Registratienummer : 2019/0651 (?) (GM) 
 Opdrachtgever  : Dornick BV 
 Architect/ontwerper : FLOW 
 Project/adres  : wijziging verleende vergunning Langstraat 20 

 Advies   : 
 
Toets welstand 
Uw (bouw)plan van 3 februari 2020  is getoetst aan de welstandsnota Weert 2017. 
Het welstandsniveau “Bijzonder” (monument en/of beschermd stads- en dorpsgezicht) is van 
toepassing. 
 

Uit deze toetsing is gebleken dat uw plan niet volledig voldoet aan de volgende punten van de 
gestelde welstandscriteria: 

- punt 11: het kleur- en materiaalgebruik zijn in overeenstemming met het karakter van het 
ontwerp en bijdragen aan de kwaliteit van de omgeving; 

- punt 13:  bij wijzigingen, verbouwingen en restauraties wordt de authenticiteit van het 
bouwwerk en de samenhang in het gevelbeeld gehandhaafd, hersteld of versterkt. 

 
Aan de voornoemde criteria voldoet het plan onder voorwaarden dat: 
- de bestaande dakpannen worden hergebruikt (of indien nodig vervangen door hetzelfde type 
qua kleur, materiaal en detaillering); 
- de details van de topgevel rechts (niet op tekening aangegeven) adequaat worden afgewerkt en 
- opheldering wordt verschaft over de wijziging van de deur in de gevel aan de Van Berlostraat. 
 

Toets (gemeentelijk) monument 
Akkoord onder voorwaarden. Het plan is getoetst aan de criteria van  
- de Erfgoedverordening 2014 en  

- de redengevende omschrijving van het gemeentelijke monument.  
De commissie is van mening dat de voorgestelde wijzigingen passen in de beschreven, 
waardevolle karakteristiek, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden 
- de bestaande dakpannen worden hergebruikt (of indien nodig vervangen door hetzelfde type 

qua kleur, materiaal en detaillering); 
- de details van de topgevel rechts (niet op tekening aangegeven) adequaat worden afgewerkt en 
- opheldering wordt verschaft over de wijziging van de deur in de gevel aan de Van Berlostraat. 
 
NB SVP controleren of de Veluxramen aan de zijde Rafaelpad groter zijn dan op tekening staat 
aangegeven. 

 


