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I N FORMATI EAVO N D BESTE M M I N GSP LAN KLOOSTE RSTRAAT

Datum: 29 januari 2013
Aanwezig: zie presentielijst (bijlage 1)

Agenda
1. Toelichting plan
2. Procedure
3. Vragen

1 en 2. Toelichting plan en procedure

De voorbereiding van de ontwikkeling Kloosterstraat is zover gevorderd dat het
ontwerpbestemmingsplan Kloosterstraat met ingang van 17 januari ter inzage ligt.
Tijdens deze avond geeft Marian Afts een toelichting op het ontwerp-bestemmingsplan en
de procedure. Deze presentatie is bij het verslag gevoegd (bijlage 2).

3. Vragen

Wat zijn de verwachte toenames van de verkeersintensiteit en het verkeerslawaai?
Deze worden intern nagevraagd en aan het verslag toegevoegd. Hierna volgt het
antwoord: Gerekend is met de te verwachten hoeveelheid verkeer in 2020 op de
maatgevende wegen Graafschap Hornelaan en Franciscuslaan. Deze gegevens komen uit
het gemeentelijke verkeersmodel en zijn gebaseerd op het basisjaar 2009 en de
prognosecijfers van autonome groei van het verkeer tot 2020 en grote projecten in Weert
waar een aanzienlijke verkeerstoename wordt verwacht. In dit verkeersmodel is geen
rekening gehouden met het plan Kloosterstraat omdat deze ontwikkeling geen significante
toename van het verkeer veroorzaakt. In het bestemmingsplan is dus geen rekening
gehouden met de toename van het verkeer als gevolg van het plan Kloosterstraat maar
als gevolg van de autonome verkeerstoename en grootschalige projecten die veel verkeer
genereren. De toename van het verkeerslawaai die in het bestemmingsplan is opgenomen
is dus geen rechtstreeks gevolg van het plan. In het akoestisch onderzoek, dat als bijlage
bij het bestemmingsplan is toegevoegd en ook op de website staat, staat opgenomen wat
de diverse verkeersintensiteiten zijn op de verschillende wegen, in 2020 en de
geluidbelasting op de diverse gevels van de nieuw te bouwen woningen. Er is gerekend
met ca. L2.2A0 motorvoertuigen per etmaal op de Graafschap Hornelaan en 3068
motorvoertuigen peretmaal op de Franciscuslaan voor het jaar2020.In het kadervan de
wet geluidhinder dien je de geluidbelasting te bepalen als gevolg van het verkeer in het
jaar 20 jaar na planrealisatie. le hoeft deze niet te vergelijken met de huidige
geluidbelasting. De toename van het verkeer bereken je dus niet.

Wat is de planning voor de bouw van de appartementen?
Dit zijn sociale huurappartementen. Er hoeft daarom geen bepaald verkooppercentage te
worden gehaald. De planning is mede afhankelijk van de zienswijzen die worden
ingediend. Eind februari is hierover meer duidelijkheid.

Wordt er geheid met bouwen?
De heer Van Heur van Bouwbedrijf Van Heur verwacht dat dit niet nodig is. De bouwtijd
van de grondgebonden woningen is ca.8 maanden. Zodras/q van de woningen isverkocht,
start de firma van Heur met bouwen van de woningen.

Is er ook een tekening met de zichtlijnen op de moskee?
Deze tekening is toegevoegd aan het verslag (bijlage 3).



Waarom is er niets gezegd over de moskee?
Dit is een informatieavond over het bestemmingsplan. De moskee maakt geen deel
hiervan uit. Wel is de moskee opgenomen in de impressies van de nieuwe situatie.
Er wordt op gewezen dat volgens het huidige bestemmingsplan een
bebouwingspercentage van 50o/o geldt en volgens het nieuwe ongeveer 20Yo.

Namens het bestuur wordt een brief voorgelezen met een aantal vragen en opmerkingen.
De vragen en opmerkingen hebben enerzijds betrekking op de moskee zelf, zoals het
ontbreken van een eigen inrit, de minaret die niet gebouwd mag worden en de
bouwplannen van het bestemmingsplan waardoor de moskee'verstopt'wordt. De pijn zit
'm met name in de locatie van het appartementencomplex. Het zou beter zijn als de
appartementen op de plek van de speelvoorziening wordt gesitueerd. Afgesproken wordt
dat de moskee hierover een zienswijze indient.

De zichtlijn op de woningen geldt voor de achterzijde. Kan men aan de voorzijde
binnenkijken?
Ja, dit geldt voor alle woningen. Als het buiten donker is en binnen brandt licht heeft men
inkijk. Overdag is er geen sprake van inkijk. Verder ligt het appartementencomplex recht
tegenover de Overweertstraat en is er geen directe inkijk, alleen als men schuin weg kijkt.
Afgesproken is dat er plaatjes met zichtlijnen worden gemaakt voor de inkijk aan de
voorzijde van de woningen aan de Graafschap Hornelaan.
Bij nader inzien is gebleken dat van eventuele inkijk aan de voorzijde geen zichtlijnen
kunnen worden opgesteld, omdat de voorzijde in z'n geheel zichtbaar is vanuit alle zijden.

Waarom is gekozen voor de huidige plaats van de appaftementen?
Deze locatie is bewust gekozen, zodat de appartementen ruimtelijker staan. Er wordt zo
een beëindiging gevormd van de bebouwing langs de Graafschap Hornelaan. In de andere
hoek staan al veel appartementen. Verder dient de speelvoorziening behouden te worden.
De speelvoorziening ligt nu centraal en is goed bereikbaar voor kinderen.

In het nieuwe bestemmingsplan heefr het speelgebied de bestemming verkeer. Betekent
dit dat het speelgebied in de toekomst een verkeersbestemming kan krijgen?
In principe kan dit, maar in de praktijk zal dit niet gebeuren want de gemeente wil het
speelgebied behouden. Toegezegd wordt dat de gemeente de speelplek planologisch zal
beschermen via een aanduiding. Dan kan er geen parkeerplaats van worden gemaakt. Het
bestemmingsplan dient op dit punt gewijzigd te worden vastgesteld.

Wordt de verkeersdrukte niet onderschat? De inrit vanaf de Graafschap Hornelaan komt
net op de plek te liggen waar de straat versmalt. Er komen 18 appartementen bij, 300
leden van de moskee en bezoekers van de appartementen.
De verkeersdeskundige heeft dit onderzocht en de invulling van de ruimte voldoet.
Voor de moskee zelf verandert er niet veel, de toegangsweg wordt door de gemeente
aangelegd en onderhouden; het parkeren blijft ongewijzigd. Verder was hier een
wijkcentrum en een gymzaal gevestigd, waarvan de gebruikers van dezelfde inrit gebruik
maakten. De woningen leveren naar verhouding niet meer verkeer op dan de destijds
aanwezige gymzaal en wijkgebouw.

Krijgt de moskee geen eigen weg? Dit is in het verleden wel afgesproken.
Bekend is dat de moskee geen inrit heeft en krijgt vanaf de Charitasstraat. In het verleden
is ooit het idee geweest om een afzonderlijke uitrit aan te leggen naar de Franciscuslaan.
Deze uitritzou dan dwars doorde ruime groenvoorziening moeten worden aangelegd. De
gemeente heeft er de voorkeur aan gegeven deze groenstructuur te handhaven. Daarom
is de inrit vanaf de Graafschap Hornelaan, die al aanwezig was in verband met de
bereikbaarheid van de gymzaal en het wijkgebouw, ook bereikbaar gemaakt voor de
moskee. De situatie verandert nu niet wezenlijk. Wel wordt de inrit iets verplaatst, zodat
deze verder van de kruising met de Overweeftstraat komt te liggen. Dat is veiliger.

Welke mensen hebben belangstelling voor de appartementen?
Deze vraaag wordt door de heer Segers van Wonen Limburg beantwoord. De mensen die
belangstelling hebben komen vooral uit de omgeving. De primaire doelgroep van Wonen



Limburg zijn mensen met een lager inkomen. Mensen die daar komen wonen maken die
bewuste keuze en weten dat er een moskee ligt. Wonen Limburg is er zeker van dat dit
gaat lukken, zeker gezien de gastvrijheid van de moskee.

Gaat de wijk de Biest niet achteruit door de bouw van zoveel sociale woningbouw ter
plaatse?
Nee, de gemeente denkt dat dit juist een aanvulling is voor wijkbewoners die hier willen
blijven wonen. Er staan weliswaar andere sociale huurwoningen in de buutt (Slotstraat en
Charitasstraat). Echter dit zijn eengezinswoningen. De appaftementen worden
levensloopbestendig uitgevoerd. Er wordt o.a. rekening gehouden met draaicirkels voor
een rolstoel. Verder zullen de woningen veel beter geïsoleerd zijn dan de bestaande
woningen. Vanwege de vergrijzing is er vraag naar dit type woningen. Dat is de reden dat
de gemeente van mening is dat dit woningtype een aanvulling is op de woningen in Biest.

De moskee heeft een groene ruimte van 2 meter naast de moskee in eigendom. Kan deze
groenstrook worden uitgebreid langs de moskee af richting de Franciscuslaan? Dit verzoek
is eerder afgewezen.
Mw. Bessems licht toe dat dit iets genuanceerder is. Het moskeebestuur heeft verzocht om
een strook aan te kopen, waar ook met de auto over gereden kon worden. De gemeente
heeft dit afgewezen. In het voorstel voor de grondruil, dat de gemeente gedaan had, was
deze strook van 2 meter meegenomen. Het moskeebestuur heeft echter hiervan afgezien.

Opmerking mevrouw Beenders.
Mevrouw Beenders, raadslid, spreekt haar waardering uit over de fantastische moskee en
het mooie plan eromheen; dit is een opwaardering voor de buurt.
Zij heeft begrip voor gevoeligheden van de Marokkaanse en Weerter gemeenschap, dit
kan tot een spanningsveld leiden. Ze verwacht dat paftijen hier toch uit kunnen komen.

Waarom is er eerst een afuonderlijke planwijziging voor de moskee geweest en vervolgens
een bestemmingsplanwijziging voor het hele gebied?
Dit heeft verschillende oorzaken. De procedure voor de uitbreiding van de moskee kon
met een buitenplanse afwijking doorlopen worden. Dit was een eenvoudiger procedure dan
een bestemmingsplanwijziging. Op deze wijze kon de vergunning voor de uitbreiding van
de moskee sneller worden verleend. Bovendien bespaarde dit de moskee veel plankosten.
De planvorming voor de rest van het gebied heeft een langere doorlooptijd gehad. Dus
qua timing kwam dit niet tegelijk.

Wat kunt u doen als u het er niet mee eens bent?
Mw. Kadra, raadslid, legt uit dat wanneer men het er niet mee eens bent het van belang is
dat men een zienswijze indient en eventueel een politieke partij benadert. De politiek
moet hier dan een beslissing over nemen.
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Zichtlijn Graafschap Hornelaan 12 appartementen - woning 1t2
ooghoogte 10,58 m -- zichthoogte ca. 6.00 m

datum: 21 augustus 2012
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Zichtlijn Graafschap Hornelaan 12 appaftementen - woning

ooghoogte 16,50 m -- zichthoogte ca. 4.00 m

datum: 21 augustus 2012
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