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IN MEMORIAM 

 

Op 2 mei 2019 is onze voorzitter, Gonny Clement, zeer plotseling overleden. Een 
voorzitter pur sang, stimulerend binnen het VAC-team en altijd een open oor voor 
allemaal. Ook naar buiten toe was zij,  met al haar connecties, een belangrijke schakel 
voor de VAC.  Wij missen haar, maar zullen het VAC-werk voortzetten zoals zij het zou 
willen. 
 
 
 

VOORWOORD 
 
Het was een veelbewogen jaar met als triest dieptepunt het overlijden van Gonny.  
Ook hebben we helaas afscheid moeten nemen van Herman Janssen. Gezondheidsredenen 
lagen hier aan ten grondslag. Herman was van grote waarde voor de VAC,  met name bij het 
lezen van tekeningen kwam hij vaak met goede bemerkingen en zocht ook vaak naar 
oplossingen. 
Dit alles speelde in de eerste helft van het jaar en na de vakantieperiode hebben we de 
draad weer opgepakt en een nieuwe voorzitter gekozen. Zelfs twee. We hebben gekozen 
voor duo-voorzitterschap om de werkzaamheden te spreiden en elkaars sterke kanten te 
benutten.  
Van transformaties m.n. in de binnenstad blijven we groot voorstander. Echter veelal zijn de 
appartementen aan de kleine kant en met te weinig bergruimte. Maar het grote pluspunt 
blijft natuurlijk dat meer woonruimte de leefbaarheid bevordert in het centrum. 
 
Het grote project aan de Werthaboulevard vordert snel en in de loop van 2020 worden de 
eerste woningen opgeleverd. 
 
We hebben 12 adviezen mogen maken, waarvan enkele met de toevoegingen van 
Toegankelijk Weert.   
 
Ook hebben we  geadviseerd bij  het verbouwen  van het gemeentemuseum en konden daar 
enkele zaken aangeven die belangrijk zijn voor openbare gebouwen. 
 
Sjan van Iersel 
Annemie Snijders 
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DOELSTELLING VAN DE VAC WEERT 
 
De Stichting VAC Weert is een adviescommissie voor de woningbouw en woonomgeving in 

de gemeente Weert en heeft als doel: 

 

• Het bewaken en bevorderen van de (gebruiks)kwaliteit van woning en woonomgeving. 

 

• Het behartigen van de belangen en het verbeteren van de positie van de 

woonconsument vanuit de visie van de gebruiker. 

 

De VAC tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

 

• Het beoordelen van plannen voor de woonomgeving en daarover advies uitbrengen. 

 Het gaat om plannen als bestemmingsplannen, verkeersplannen, structuurplannen en 

herinrichtingsplannen voor woongebieden. 

 

• Het beoordelen van plannen en tekeningen voor woningbouwprojecten en daarover 

een advies uitbrengen. 

 

• Het voeren van overleg met woningbouwcorporaties, gemeente, bewoners-

organisaties, Stichting Toegankelijk Weert, architecten, projectontwikkelaars en 

andere betrokkenen over uitgebrachte VAC-adviezen en uitgevoerde onderzoeken. 

 

• Deskundigheidsbevordering onder andere via cursussen en informatie van 

 VACpuntWonen. 

 

 

 

 

SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE PER 1 JANUARI 2020 
 
 Sjan van Iersel      Voorzitter 

 Annemie Snijders-Smolenaars   Voorzitter 

 Iet Dumas-Henderson     Secretaris 

 Hilde Franssen-van Helden    Penningmeester 

 Nelleke Verschoor-van der Poel   Tekeningensecretariaat 

 Ina Westland      Lid 
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VAC-BIJEENKOMSTEN  

 
De VAC Weert heeft in 2019 maandelijks vergaderd met uitzondering van de maanden juli 

en  augustus. 

Regionaal VAC-overleg in Weert met VAC Asten-Someren, VAC Venlo en VAC Weert 

op 21 maart.    

 

Bijeenkomst VACpuntWonen bij SKG-IKOB, Geldermalsen op 26 november. 

 

VAC bijeenkomst in Apeldoorn op 7 juni. 

 

 

VERTEGENWOORDIGINGEN 

Contact met Wonen Limburg (locatie Weert)  Nelleke Verschoor-van der Poel 

 

 

STUDIE- en INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 

16 januari Sprekersplein: Presentatie MOB-complex, Tiny Houses en Woningmarkt 

in Weert. 

22 januari Architectuurcafé met als thema “De Werthaboulevard”  (Park 

Zuytwillemsvaart). De architect gaf uitleg over het bouwplan met 

appartementen en woningen langs de Zuid Willemsvaart. 

27 februari Commissie Ruimte & Economie: houten sociale huurwoningen Leuken. 

13 juni Informatiebijeenkomst Wonen Limburg: Wonen in een hofje/ 

levensloopbestendige woningen, die worden gebouwd op Beekpoort-Noord. 

20 augustus Infobijeenkomst Wonen Limburg: 14 tijdelijke woningen op Moesel. 

01 oktober Informatiebijeenkomst gemeenteraad: gemeentemuseum. 

21 oktober Workshop Persberichten schrijven. 

30 oktober Symposium t.g.v. 25 jarig bestaan VAC Asten . 

27 november Presentatie Tiny Houses in Bibliotheek Weert 
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WERKBEZOEK 

15 april Werkbezoek aan de 24 Lofts, die zijn gerealiseerd in het voormalige pand 
van Smeets drukkerij aan de Stationsstraat. 

 

OVERLEG: 

06 februari Overleg met de gemeente betreffende de verbouwing van het 
 Museum Jacob van Horne. 

12 februari Overleg met Wonen Limburg Weert + LZO. 

22 maart Overleg met Wonen Limburg Weert: Houten woningen Leuken. 

30 april Overleg met Wonen Limburg Weert + LZO. 

25 juni Overleg met Wonen Limburg Weert + LZO. 

10 september Overleg met Wonen Limburg Weert + LZO. 

24 oktober Overleg met wethouder van Eijk. 

07 november Overleg met Stichting Toegankelijk Weert. 
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UITGEBRACHTE ADVIEZEN  
 

 

De VAC heeft in 2019 12 adviezen uitgebracht. Dit zijn 3 nieuwbouwprojecten, waarvan 1 

project met duo-woningen, 6 transformaties/herbestemmingen en 2 vervolgadviezen. 

 
 
Adviezen 2019 

1. Gemeente Museum Jacob van Horne Weert 1ste advies 

2. Werthaboulevard inzake graskeien Weert 1ste advies 

3. Gemeente Museum Jacob van Horne  Weert vervolgadvies 

4. 2 appartementen, Maasstraat Weert 1ste advies 

5. Nur Holz 16 woningen Leuken Weert 1ste advies 

6. Duo-woningen appartementen Park Zuytwillemsvaert Weert 1ste advies 

7. Aanpassen winkelpand/woonhuis Beekstraat naar 4 app. Weert 1ste advies 

8. Werthaboulevard  Mouttoren 10 appartementen Weert 1ste advies 

9. Herontwikkeling sporthal Boshoven naar 7 app. Weert 1ste advies 

10. Aanpassen winkelpand/woonhuis Beekstraat naar 4 app.  Weert vervolgadvies 

11. Verbouw winkelpand Julianalaan naar 5 appartementen Weert 1ste advies 

12. Verbouw kantoor tot 24 woningen, Wilhelminasingel Weert 1ste advies 

 
 
Wat vooral opvalt is dat wij in 2019 verschillende transformatie-projecten hebben gehad van 

winkel/woon- en kantoorpanden welke worden omgevormd tot appartementen, die 

bestemd zijn voor één- en tweepersoons huishoudens.  

Deze appartementen hebben meestal een geringe afmeting en zijn niet bezoekbaar voor 

mensen in een rolstoel. Ook ontbreken er de binnenbergingen, zodat het opbergen van 

dagelijkse spullen een probleem kan zijn. 

 
 
Bij het Gemeente Museum Jacob van Horne is op ons advies het MIVA toilet op de begane 

grond voorzien van een fonteintje en het MIVA toilet op de 2e verdieping 

rolstoeltoegankelijk gemaakt (zie de uitvoering van het BAT in Utrecht).  

 
 
Bij de Nur Holz woningen, welke doorgaans als een ‘standaard’ woning worden gebouwd, is 

in de 4 eengezinswoningen op ons advies een toilet op de bovenverdieping geplaatst. Dit 

omdat het toiletbezoek ’s avonds en ‘s nachts een ‘hele ’wandeling (ook door de 

woonkamer) vereist.  



7 

In een appartementencomplex aan de Werthaboulevard heeft Wonen Limburg een aantal 

duo-woningen gepland. Dit project is een goed initiatief en een experiment voor Wonen 

Limburg Weert. Wij hebben daarin mee mogen denken en hun van een passend advies 

kunnen voorzien. Deze appartementen zijn bedoeld voor bijv. mantelzorgers en de mensen 

die verzorgd moeten worden. Zij wonen bij elkaar maar toch apart.  

 
 
Verder waren er nog een aantal veel voorkomende opmerkingen, zoals: 

• Weinig lichtinval 

• Een aanrecht zonder afzetvlak aan beide zijden van het kooktoestel 

• De deur van de badkamer die naar binnen opendraait 

• Het niet goed kunnen ventileren van de slaapkamer 

• Het ontbreken van een buitenberging 

 


