
 

 

VERSLAG MONUMENTEN-WELSTANDSVERGADERING D.D. 7 januari 2021 
Via conference call 
 

Aanwezig: Leden: 
Dhr. Ellens 
Dhr. Terzibasiyan 

 
Secretaris: 
Mw. Jongeling 

 

Bezoekers: 13.00 u dhr. Bouwmans en dhr. Wagter i.v.m. C. Abelsstraat 36 
  13.30 u dhr. Janssen i.v.m. Gertrudisstraat 12 
  14.00 u dhr. Margry, Herold, Bruls en Verhappen i.v.m. Muntcomplex 
   
Volgende vergadering d.d.: 21 januari 2021 
____________________________________________________________________________ 

 
BOUWAANVRAGEN  
____________________________________________________________________________ 
 

1. Registratienummer :  2020/0827/OG/-01-01 (SDG, grenzend aan GM) 
Opdrachtgever  : Peters Projectontwikkeling Schaijk B.V., Scheltseweg 13  5374 EB 
Schaijk 

 Architect/ontwerper : WagterKrijger, Tiel 
 Toel. welstandsadvies : ja 
 Project/adres  : nieuwbouw zorggebouw, Coenraad Abelsstraat 36 Weert  
 Advies   : 

Uw (bouw)plan van 23 december 2020 is getoetst aan de welstandsnota Weert 2017. 
Het welstandsniveau “Bijzonder” (monument en/of beschermd stads- en dorpsgezicht) is van 
toepassing. Het plan ligt in beschermd stadsgezicht II - Tuindorp Fatima. 

 
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; 
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 ziet een aantal verbeteringen ten opzichte van het plan uit 
2019. De bergingen zijn nu op het achterterrein geplaatst waardoor ze meer ondergeschikt zijn 
geworden. De lift heeft een betere plek gekregen in het ontwerp. De commissie adviseert 

positief over de architectuur van het hoofdgebouw en de terreininrichting. 
Desondanks voldoen de volgende onderdelen nog niet aan de te stellen eisen. 

 Er is onvoldoende onderbouwd dat de gevel van het aangrenzende monument niet wordt 
aangetast. Er dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar de staat van het 

muurwerk op de plaats van de geplande aansluiting. Dit onderzoek kan tijdens de 
uitvoering worden aangevuld als de aangrenzende bebouwing wordt verwijderd. Ten alle 
tijden dient te worden voorkomen dat het monument wordt beschadigd. Al eerder 

ontstane aantastingen dienen adequaat te worden aangeheeld (eventueel in het werk te 
beoordelen door de commissie). 

 De aansluiting van het tussenlid op het monument behoeft meer aandacht. De 
commissie adviseert het tussenlid te verlagen of de dakrand te verjongen, zodat de 
gevel van het monument meer in het zicht komt, symmetrisch beëindigd kan worden en 
beter herkenbaar wordt. 

 De architectuur van het tussenlid tussen het gemeentelijk monument C. Abelsstraat 36A 



 

 

en het zorggebouw is te uitgesproken en vraagt te veel aandacht. De commissie 
adviseert deze architectuur te verfijnen en neutraler te houden (b.v. in glas, high tech is 
ook mogelijk) waardoor het monument beter tot zijn recht komt. 

 Er is nog geen inzicht gegeven in de bovendakse installaties en zonnepanelen en hoe die 
aan het zicht worden onttrokken. Indien een dakopstand wordt toegepast, moet de 
consequentie op de verhoudingen van de gevel worden bezien. 

Tevens moet een voorbehoud worden gemaakt voor stedenbouwkundige goedkeuring. 
 

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 : ja 
 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. Het plan ligt in gemeentelijk beschermd dorpsgezicht VI – Laarakker. 
 
De commissie adviseert positief over het ontwerp van uw plan - de vergunningsvrije elementen 
buiten beschouwing gelaten - omdat het ontwerp voldoet aan de gestelde welstandscriteria. 
Daarbij is in overweging genomen dat het pand buiten de directe invloedssfeer van de 
karakteristieke bebouwing aan de Gertrudisstraat ligt. 
 

De commissie hecht er aan op te merken dat een meer historiserend kleur- en materiaalgebruik 
hier beter op zijn plaats zou zijn (geen zink). De aangebrachte overstekken drukken de 
bouwmassa en wijzigen de typologie van het oorspronkelijke gebouw. Dit wordt nog eens 
benadrukt door de (vergunningsvrije) bijbouw die door de gootlijn schiet. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

GEWIJZIGDE PLANNEN  
_____________________________________________________________________________ 

 
3. Registratienummer :  2020/0597/OG/-01-01 (GM) 

 Opdrachtgever  : P.H.H.G. Veugen, Beekstraat 39  6001 GG Weert 
 Architect/ontwerper :  

 Toel. welstandsadvies : nee 
 Project/adres  : bouwen van een schuilstal, Recollectenstraat 5 Weert 
 Advies   : 

Uw gewijzigde (bouw)plan van 23 december 2020 is getoetst aan de welstandsnota Weert 
2017. 
Het welstandsniveau “Bijzonder” (monument en/of beschermd stads- en dorpsgezicht) is 
van toepassing. Het betreft een bijgebouw bij gemeentelijk monument de Tiendschuur aan 

de Recollectenstraat 5. 
 
De commissie adviseert positief over het ontwerp van uw plan, omdat het ontwerp voldoet 
aan de gestelde welstandscriteria. 

 
4. Registratienummer :  2020/0483/VG/-01-01 (SDG) 

 Opdrachtgever  : P. Stultiens, Oelemarkt 14  6001 ES Weert 

 Architect/ontwerper :  
 Toel. welstandsadvies : nee 
 Project/adres  : plaatsen van twee windschermen, Oelemarkt 14 Weert 
 Advies   : 

Uw aangevulde (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. Het plan ligt in beschermd stadsgezicht I – Binnenstad met uitlopers. 
 
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; 
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 commissie is van mening dat onvoldoende tegemoet is gekomen aan het advies van 3 
september 2020. De schermen zijn te hoog, de omrandingen te massief en de detaillering 
is (voor zover te beoordelen) niet verfijnd genoeg. Ook de verticale geleding acht de 

commissie niet passend en verwijst naar in de omgeving goedgekeurde voorbeelden.  
 

____________________________________________________________________________ 
 
MONUMENTEN 
____________________________________________________________________________ 
 

5. Registratienummer :  2020/0597/OG/-00-01 
 Opdrachtgever  : P.H.H.G. Veugen, Beekstraat 39  6001 GG Weert 
 Architect/ontwerper :  
 Toel. welstandsadvies : nee 
 Project/adres  : bouwen van een schuilstal, Recollectenstraat 5 Weert 
 Advies   : 

De commissie adviseert positief. Uw gewijzigde (bouw)plan van 23 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.  

 

____________________________________________________________________________ 
 
VOOROVERLEG 
____________________________________________________________________________ 
 

6. Gevelwijzigingen Muntcomplex, Beekstraat – Collegeplein – Muntpassage, Weert (SDG) 
 

Impressies zijn voorgelegd van het aangepaste ontwerp mét en zonder de luifels bij de entrees. De 
optie van een nieuw vormgegeven luifel is nog niet uitgewerkt. De balkons zijn vervangen door 
Franse balkons. Dit is een verbetering, evenals het invoegen van bovenlichten. De Franse balkons 
hebben schermen van diffuus matglas. 

De bestaande luifels zijn weliswaar gedateerd, maar hebben een functie voor de markering van de 
entrees. Bovendien zijn de luifels eigendom van een andere eigenaar. In het kader van 
duurzaamheid heeft het de voorkeur de bestaande luifels te gebruiken. Wel kunnen ze in een minder 

opvallende kleur worden afgewerkt (antraciet grijs).  
Daarnaast zijn er nog de volgende aandachtpunten: 

 Het consequent door- en omzetten van de steenstrips om de gevels volume te geven. 
 Geleding aanbrengen in de borstwering met een duidelijk vak voor reclame. 
 Het omkleden van de installaties en dakopbouwen (voor zover dit binnen dit project valt). 
 Volstaat de entree van het Munttheater in de Muntpassage en kan die aan het Collegeplein 

vervallen? 



 

 

 Materialen en detaillering dienen te worden uitgewerkt. 
____________________________________________________________________________ 
 

MONSTERS & DIVERSEN 
____________________________________________________________________________ 
 

7. Monsterbord Beekpoort/Nazarethsteeg, Weert (SDG) 
De commissie adviseert positief over de steen. De voeg is echter te donker en zou iets verdiept 
moeten worden uitgevoerd.  


