GEMEENTE

I/vEERT

Verslag informatiebijeenkomst over de bouw van 18 huurappartementen
op de Biest.
op dinsdag 26 juni 2012 in de raadzaal van het gemeentehuis
Aanwezig

:

bewoners/belangstellenden volgens presentielijst.

Mevrouw Bessems heet iedereen van harte welkom, mede namens wethouders Kirkels die
in verband een andere afspraak niet aanwezig kan zijn.
Zij heet speciaal welkom:
. Mevrouw lris van Elferen, gemeente Weert, zij verzorgt de verslaglegging
. De heer Max Markussen, architect van het appartementencomplex
. De heer René Wijen, Wonen Limburg
. De heer Marco Tax, Wonen Limburg.
Mevrouw Bessems licht toe dat het gebied is opgesplitst in 3 gebieden, waarvan het
gedeelte waar Wonen Limburg 18 huurappadementen gaat bouwen aan de orde komt.
De plannen voor de grondgebonden woningen aan de Charitasstraat en de nieuw aan te
leggen woonstraat worden op een apade informatieavond toegelicht, naar verwachting in
september.
De 1B appaftementen worden levensloopbestendig.
Het speelterrein en het bestaande groen aan de Kloosterstraat blijven behouden.
Aan de Graafschap Hornelaan komt een nieuwe inrit in verband met de bereikbaarheid van
het complex. Bij het complex komen 42 parkeerplaatsen.
De woningen zullen naar verwachting medio juli/augustus 20L4 gereed zijn.
Met het Moskeebestuur worden nog afspraken gemaakt over de indeling van het
parkeefterrein bij het appartementencomplex. De Moskee heeft parkeergelegenheid op
eigen terrein. Dit terrein is bereikbaar vanuit de nieuwe parkeerplaats.
Voor de bewoners en bezoekers is rekening gehouden met 2 parkeerplaatsen per woning.
Zodra de definitieve inrichting bekend is, votgt er nog een informatieavond.
Op dit moment is men bezig met archeologisch onderzoek. Er zijn enkele bijzondere
vondsten gedaan. Over een paar dagen is er meer duidelijkheid over dit onderzoek en

mogelijke vervolgonderzoeken.
De wijziging van het bestemmingsplan gaat op korte termijn starten.
Wonen Limburg werkt de plannen verder uit en zal vervolgens een omgevingsvergunning
aanvragen. Dit traject zal gelijk lopen met de procedure voor de wijziging van het
bestemmingsplan, zodat hierdoor geen vertraging optreedt in het totale traject. Het
nieuwe bestemmingsplan wordt afgestemd op de nieuwbouwplannen.
Mevrouw Bessems geeft het woord aan de heer Max Markussen die zijn ontwerpen

toelicht:

De appartementen op de 1e tot en met de 5e verdieping zijn allemaal gelijk
Op de begane grond bevinden zich inpandig de bergingen.
De woningen zullen voorzien zijn van woonkeur en hebben voorzieningen voor
rolstoelg eb ru ikers.

De balkons worden voorzien van gestanst staal. In verband met de lichtinval reiken de
ramen in de woonkamer tot op de grond.

De navolgende vragen worden gesteld en voor zover mogelijk beantwoord.

-

Wat wordt de afmetingen van de lift in verband met de veiligheid en te vervoeren
meubelen?
Er is een brancardlift voorzien. Deze heeft een afmeting van + 2 x 2.15 meter Dit
is volgens voorschrift.

-

Is het bekend wat het totale oppervlak van de appartementen wordt.
Het totale oppervlak zal * 80 m2 zijn. Hierin kan een kleine afwijking zitten.

'

BU de bouw van de Moskee is verzocht om hier hoge bomen te plaatsen. Nu
plaatst Wonen Limburg een groot gebouw voor de Moskee en wordt de Moskee
ingesloten. Graag aandacht hiervoor.

De situering van de appartementen is niet bedoeld om de Moskee te verstoppen.
Er is een aantal varianten onderzocht. Juist vanwege de Moskee is gekozen voor
deze vorm. Hier is de Moskee alleen niet zichtbaar vanuit de Overweertstraat.
Vanuit de andere kanten wel. Naar onze mening blijft de ligging van de Moskee
open, ook vanuit de parkeerplaats. De gemeente heeft in de gesprekken met het
bestuur van de Moskee niet de indruk gekregen dat zij zich door dit plan ingesloten
voelen.

Is de hoogte van het gebouw (18 meter) definitief. Tot op heden stond er
laag bouw.

Ook maakt mevrouw maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid ín verband met
de toename van het aantal verkeersbewegingen.
De hoogte is een voorgenomen hoogte en nog niet definitief. Zoals eerder
aangegeven moet er nog een nieuw bestemmingsplan komen.
Wat betreft de verkeersveiligheid licht mevrouw Bessems toe dat de ontsluiting
van het appartementencomplex verder van het kruispunt af komt te liggen. De
verkeerstoename heeft alleen betrekking op het verkeer van en naar het
appartementencomplex. Het aantal verkeersbewegingen naar de Moskee verandert
niet. De inrit naar de Moskee wordt geïntegreerd in het plan.
Het is nog niet duidetijk hoe de Graafschap Hornelaan er in de toekomst uit zal
gaan zien. Bij de uitwerking zal hiervoor aandacht zijn.

Erzijn nu al veel parkeerproblemen in de wijk. Heeft de gemeente hier rekening
mee gehouden?
Mevrouw Bessems geeft aan dat het plan niet voorziet in een oplossing van de
parkeerproblemen in de wijk. Er zijn 42 parkeerplaatsen bij het complex gepland.
Dit zijn ruim 2 plaatsen per woning. De huidige norm is 2 parkeerplaatsen per
woning. Door dit plan ontstaat daarom geen toename van de bestaande
parkeerproblemen, het kan zelfs een lichte ontlasting geven voor de omgeving.
De Moskee heeft parkeergelegenheid op eigen terrein. Bij speciale gelegenheden
zullen zij overleggen met de gemeente over een eventueel gebruik van de
mogelfikheden in de omgeving zonder dat dit tot overlast voor de omwonenden
leidt.

-

Waarom worden de 18 parkeerplaatsen aan de rechterkant niet alleen bereikbaar
gemaakt voor bewoners en worden er in het gedeelte dat nu speelgebied is de
andere 18 parkeerplaatsen gemaakt voor algemeen gebruik?
Het speelgebied behoort niet tot de plannen en blijft gehandhaafd.
Mevrouw Bessems zegt dat 18 plaatsen toegewezen worden aan de
appartementen. De overige 24 parkeerplaatsen zijn bezoekersparkeerplaatsen en
voor algemeen gebruik bestemd. Ze geeft nogmaals aan dat men met dit plan niet
de parkeerproblemen binnen de wijk kan oplossenl maar dat dit wel extra ruimte
biedt.
De Moskee voorziet in haar eÍgen parkeerbehoefte en zal alleen bij speciale
activiteiten in overleg gebruikmaken van de parkeergelegenheid bij de
appartementen. De 18 toegewezen plaatsen blijven gereserveerd voor de
bewoners. De Moskee doet haar uiterste best geen overlast te veroorzaken.

Waarom komt er geen parkeerkelder onder het appartementencomplex?
Mevrouw Eessems antwoordt hierop dat dit vanwege de hoge kosten niet haalbaar
is, Daarnaast is een parkeerkelder niet voor alle doelgroepen geschikt,
Een bewoonster geeft aan dat zij blij is dat de speelvoorziening voor kinderen in de
omgeving blijft en niet geofferd wordt voor parkeervoorziening. Dit geldt ook voor
het groen in dit gedeelte.
Zijvraagt zich wel af wat ergebeurd met de bomen in dit gebied. Zij hoopt dat het
huidige groen gehandhaafd blijft.
Mevrouw Bessems geeft aan dat het inrichtingsplan nog gemaakt moet worden. Er
staat inderdaad een monumentale boom ter plaatse van de inrit. Er wordt bekeken
of deze boom kan blijven staan en de in-/uitrit aan beide zijden van de boom kan

worden aangelegd.
Op het parkeerterrein komen ook bomen. Groen hoort bij de Biest.
Zodra de procedure voor wijziging van het bestemmingsplan definitief is wordt er

nog een aparte bijeenkomst gepland over het inrichtingsplan.
Over de inrichting moet nog overeenstemming komen met het Moskeebestuur.
De start van de bouw van de appartementen is gepland maart 2073 maar is
afhankelijk van het afronden van de procedure voor wijziging van het
bestemmingsplan. Naar verwachting zijn de appartementen medio 2014 klaar.

Is het niet mogelijk om de inrit 4 à 5 meter na de vluchtheuvel te leggen. Dit is
veiliger voor de fietsers die naar de Philips van Horne scholengemeenschap
moeten?

Mevrouw Bessems geeft aan dat zij dit op zal nemen met de verkeerskundige van
de gemeente Weert.

Is de huurprijs van de appartementen al bekend en de prijs van de koopwoningen?
Vanuit Wonen Weert wordt aangegeven dat de huurprijs +€ 580,00 zal zijn.
De prijs van de stafterswoningen zal onder de € 172.00,00 blijven en de prijs van
de levensloopbestendige woningen zal + € 200.000,00 bedragen.
Is er al een plan van de te bouwen woningen bekend?
Zoals al eerder in deze bijeenkomst aangegeven worden deze plannen
sta d i u m g e p rese ntee rd. Wa a rsch ij n I ij k i n se pte m be r.

in

een later

Vanuit de bewoners wordt nog aangegeven dat men hoopt dat Wonen Limburg er
een complex gaat bouwen dat meerwaarde heeft voor iedereen.
Vanuit wonen Limburg wordt aangegeven dat dit zeker het doel is van het te
bouwen complex.
Gelet op het feit dat er geen vragen meer zijn bedankt mevrouw Bessems iedereen voor
hun aanwezigheid en betrokkenheíd en sluit de bijeenkomst.
Diegenen die hun naam en adres hebben vermeld op de deelnemerslijst, krijgen het
verslag toegestuurd.

