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Onderwerp : voorontwerpbestemmingsplanWoongebieden20T4

Beste meneer, mevroLrw,

Hierbij delen wij u mede dat het voorontwerpbestemmingsplan'Woongebieden 2014'met
ingang van 3 juli 2014 gedurende zes weken, dat wil zeggen tot en met 13 augustus
2014, ter inzage ligt. Het voorontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via de
websites www.weert. nl/bestem mi ngspla nnen en www. ru i mtel ij kepla n nen. n l.

Het bestemmingsplan'Woongebieden 20!4' betreft een actualisatie van de geldende
bestemmingsplannen voor de woonwijken Biest, Groenewoud, Leuken, Fatima, Moesel,
Keent en Rond de Kazerne. Ook de Heiligenbuurt maakt deel uit van het plan. Het in de
Structuurvisie Weert 2025 vastgelegde beleid wordt verwerkt in dit bestemmingsplan. Zo
komen onbenutte indirecte bouwmogelijkheden voor woningen (binnenplanse afwijkingen
en wijzigingsbevoegdheden) te vervallen. Verder wordt op een aantal plaatsen, waar
detailhandel/horeca of dienstverlening is toegestaan binnen de bestemming Wonen, maar
waar geen of andere functies aanwezig zijn, de aanduiding van de verbeelding verwijderd
dan wel omgezet in 'dienstverlening', afhankelijk van de feitelijke situatie. Voor'horeca'
wordt onderscheid gemaakt tussen horeca 1 (café) en horeca 2 (restaurant). De
bouwvlakken voor grondgebonden woningen in de Sutjensstraat-Noord (zijde Victor de
Stuersstraat) en aan de Heuvelweg worden iets verschoven, zodat het bestemmingsplan in
overeenstemming is met de voorgenomen bouwplannen. Ter plaatse van de locatie
Schuttebeemd 132 (bestemming Maatschappelijk) wordt de aanduiding 'sport'
toegevoegd, zodat het mogelijk wordt er een zelfstandige sportschool te vestigen. Voor
het overige betreft het een beheerplan.

Als u dit op prljs stelt, zijn wij bereid een nadere toelichting op deze actualisatie te
verstrekken. Wij verzoeken u uw eventuele reactie uiterlijk 13 augustus 2074 aan ons te
doen toekomen.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Anouk Beurskens. Ze is telefonisch
bereikbaar op (0495) 575 236 en per email via a.beurskens@weert.nl.

Met vriendelijke groet,

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 74 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert


