
 

 

VERSLAG MONUMENTEN-WELSTANDSVERGADERING D.D. 24 december 2020 
Via conference call 
 

Aanwezig: Leden: 
Dhr. Ellens 
Dhr. Terzibasiyan 

 
Secretaris: 
Mw. Jongeling 

 

Bezoekers: 13.45 u dhr. Wijnen en dhr. Smeets (scouting) 
   14.00 u dhr. A. Smeets (architect) en dhr. J. Smeets (adviseur) i.v.m. IJzerenmanweg 

15 (Job Smeets is verhinderd) 
   Dhr. Kremers 
   
Volgende vergadering d.d.: 7 januari 2021 

____________________________________________________________________________ 
 
BOUWAANVRAGEN  
____________________________________________________________________________ 

 
1. Registratienummer :  2020/0797/OG/-02-01 (SDG) 

 Opdrachtgever  : K. Driessens, Stationsstraat 65  6001 CJ Weert 

 Architect/ontwerper : Grensstreek architecten 
 Toel. welstandsadvies : nee 
 Project/adres  : wijzigen van een commerciële ruimte naar een appartement, 

Wilhelminasingel 199 Weert 
 Advies   : 

Uw (bouw)plan van 16 december 2020 is getoetst aan de welstandsnota Weert 2017. 
Het welstandsniveau “Bijzonder” (monument en/of beschermd stads- en dorpsgezicht) is 

van toepassing. 
 

De commissie adviseert positief over het ontwerp van uw plan, omdat het ontwerp voldoet 
aan de gestelde welstandscriteria. 
 

2. Registratienummer :  2020/0805/OG/-00-01 (SDG) 

 Opdrachtgever  : A.A.L. Elias, Gertrudisstraat 12  6003 PK Weert 
 Architect/ontwerper : Bekhuis-KleinJan B.V. 
 Toel. welstandsadvies : nee 
 Project/adres  : verbouwen van een woning, Gertrudisstraat 12 Weert  
 Advies   : 

Uw (bouw)plan van 18 december 2020 is getoetst aan de welstandsnota Weert 2017. 
Het welstandsniveau “Bijzonder” (monument en/of beschermd stads- en dorpsgezicht) is 

van toepassing. 
 
De commissie adviseert negatief over het ontwerp van uw plan, omdat het ontwerp niet 
voldoet aan de volgende punten van de gestelde welstandscriteria: 

9.  er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag liggende 
architectuuropvatting sprake is van een bouwwerk dat in typologie bijdraagt aan de 
kwaliteit van zijn omgeving; 

10. er ongeacht de stijl of de aan het ontwerp ten grondslag liggende 
architectuuropvatting sprake is van een bouwwerk dat in vorm en schaal bijdraagt 
aan de kwaliteit van zijn omgeving; 

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

13.  bij wijzigingen (bv. reclames), verbouwingen en restauraties de authenticiteit van 

het bouwwerk en de samenhang in het gevelbeeld worden gehandhaafd, hersteld of 



 

 

versterkt. 
 
De monumenten-welstandscommissie is van mening dat er te weinig samenhang is met de 

omliggende bebouwing als onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Laarakker. De 
voorgestelde aanpassingen zijn eerder een ontkenning van die omgeving. Dit ligt zowel in 
het kleur- en materiaalgebruik als in de maat en schaal van de aanpassingen (bijvoorbeeld 
de forse maat van de dakkapellen). Het plan mist de kleinschaligheid van zijn omgeving.  
Voorts merkt de commissie op dat de tekening van de bestaande situatie niet lijkt overeen 
te komen met de huidige situatie. 
De commissie nodigt de architect uit dit plan bij de volgende behandeling te komen 

toelichten. 
 
NB vorige plan bijvoegen (MWC 19 december 2019). 

 
3. Registratienummer :  2020/0801/OG/-00-01 (SDG) 

 Opdrachtgever  : P.T.B. Santegoeds, Minderbroederslaan 34  6001 AG Weert 

 Architect/ontwerper :  
 Toel. welstandsadvies :  
 Project/adres  : bouwen van 7 woningen, Beekpoort 1 en 3 en Nazarethsteeg 12 

t/m 20 (v) Weert  
 Advies   : 

Uw (bouw)plan van 17 december 2020 is getoetst aan de welstandsnota Weert 2017. 
Het welstandsniveau “Bijzonder” (monument en/of beschermd stads- en dorpsgezicht) is 

van toepassing. 
 
De commissie adviseert positief over het ontwerp van uw plan, omdat het ontwerp voldoet 
aan de gestelde welstandscriteria. Aan alle door de commissie eerder gemaakte 
opmerkingen is voldoende tegemoet gekomen. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
MONUMENTEN 

____________________________________________________________________________ 
 

4. Registratienummer :  2020/0749/OG/-01-01 (GM) 
 Opdrachtgever  : Gemeente Weert, Wilhelminasingel 101 Weert 

 Architect/ontwerper :  
 Toel. welstandsadvies : (10-12-2020) 
 Project/adres  : sanering en archeologisch onderzoek voorburcht, gracht en 

schootsvelden, Biest 3 Weert  
 Advies   : 

De commissie adviseert positief. Uw (bouw)plan van 18 december 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. De cultuurhistorische waarden van het monument zijn ruim 

voldoende gewaarborgd. 

 

 
  



 

 

____________________________________________________________________________ 
 
BOUWAANVRAGEN (VOOROVERLEG) 

____________________________________________________________________________ 
 

5. Registratienummer :  2020/0798/VG/-02-01 (SDG) 
 Opdrachtgever  : A. Chung, Louis Beerenbrouckstraat 33  6006 BM Weert 
 Architect/ontwerper : C. Metz 
 Toel. welstandsadvies : nee 
 Project/adres  : herontwikkelen van de begane grond van een commerciële ruimte naar 

vier woonstudio's, Smeetspassage 22, 24, 26 en 28 Weert (v) te  
 Advies   : 

In principe is het herontwikkelen van de begane grond naar appartementen mogelijk. De 
commissie is echter van mening dat er onvoldoende samenhang is tussen de nieuwe invulling 
van de begane grond en de overige architectuur. Het is begrijpelijk dat de gevel van de begane 
grond meer gesloten wordt gezien de achterliggende woonfunctie. De voorgestelde invulling is 

echter te gesloten. Ook heeft de commissie bedenkingen bij het metselwerk en hebben de 
gevelopeningen onvoldoende relatie met de overige architectuur. Gezien de structuur van de 
gevelopbouw adviseert de commissie om de invulling ter plaatse van de bestaande winkelentree 
links anders te behandelen dan de overige gevel op de begane grond.  
De architect wordt uitgenodigd het ontwerp een volgende keer toe te lichten. 

 
____________________________________________________________________________ 

 
GEWIJZIGDE PLANNEN  
_____________________________________________________________________________ 
 

6. Registratienummer :  2020/0479/OG/-02-01 (GM) 
 Opdrachtgever  : F.W. van den Heuvel, Biest 70  6001 AS Weert 
 Architect/ontwerper :  

 Toel. welstandsadvies :  
 Project/adres  : uitvoeren van werkzaamheden en het wijzigen van de functie naar 

woonfunctie, Biest 70 en 72 Weert te  
 Advies   : 

De commissie adviseert positief onder voorwaarden. Uw (bouw)plan van 3 december 2020 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, onder de voorwaarde dat de monumentale onderdelen van het 
interieur, zoals het stucwerk, de vloertegel, wandbeschildering en het glas-in-lood in situ 
behouden blijven.  
De commissie spreekt waardering uit voor de goede documentatie en het zorgvuldig omgaan 

met de cultuurhistorische waarden. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

VOOROVERLEG 
____________________________________________________________________________ 
 

7. Herbestemming Boostenzalen tot woon- en expositieruimte, IJzerenmanweg 5B (GM) 
 

De architect licht het mede naar aanleiding van het bouwhistorische rapport aangepaste plan 
toe. Het is een ‘work in progress’, waarvan nog niet alle details bekend zijn. De formele 
aanvraag omgevingsvergunning zal binnenkort worden ingediend. 
De wijzigingen betreffen aanpassingen in de puien onder de overdekte entree aan de westzijde 

en deuren in de slaapkamers aan de oostzijde. 



 

 

De commissie informeert naar eventuele comfortverbetering van de gymzalen. De ranke 
detaillering van de puien dient behouden te blijven. Deze krijgen geen woonfunctie. De 
vliesgevels van getrokken glas blijven gehandhaafd. De HWA’s worden teruggebracht in de 

oorspronkelijke koperen uitvoering. 
Besproken wordt de keuze om de nieuwe deuren aan de oostzijde (subtiel) herkenbaar te maken 
als nieuwe ingrepen. Voor de eenvoud en eenduidigheid is gekozen om de houten deuren van de 
westzijde te kopiëren. 
De commissie informeert of het toepassen van zonnepanelen is overwogen. In verband met de 
verstoring van het aanzicht van veraf is daar niet voor gekozen. 
De commissie adviseert buiten gebruik te nemen deuren (zoals van de kelderingang) niet dicht 

te metselen, maar afleesbaar te houden. 
Opgemerkt wordt dat de detaillering van het ronde raam in de noordgevel niet is bijgevoegd. Dit 
is nog nader uit te werken als kunstwerk. 
De commissie complimenteert de opdrachtgever en architect met dit plan en wacht de nadere 
uitwerking met vertrouwen af. 

 

8. Achterbouw Hushoverweg 69A (SDG) 
De commissie adviseert negatief over het ontwerp voor een achterbouw in dit beschermde 
dorpsgezicht. Een dergelijke achterbouw is volgens de commissie wel mogelijk indien wordt 
voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 Er een roodbruine baksteen wordt toegepast die past bij de omgeving, 
 In de voorgevel een verticale strook in emailglas of ‘shadowbox’ als tussenlid tussen het 

hoofdgebouw en de aanbouw wordt gemaakt  

 De confrontatie van de goot van het hoofdgebouw en de aanbouw wordt opgelost. 
 

 


