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VOORWOORD 
 

Het was een bizar jaar 2020. Deze zin zal ongetwijfeld vaak voorkomen in stukken waarin 

wordt teruggekeken op het afgelopen jaar.  

Ook wij hebben moeten leren ons werk te blijven doen met de beperkende regels. Gelukkig 

is dat gelukt en hebben wij qua tekeningen lezen een “normaal” jaar achter de rug.  

 

We hebben een dertiental tekeningen bekeken waarvan het grootste gedeelte betrekking 

had op transformaties in de binnenstad. Winkelpanden en kantoren die naar appartementen 

worden getransformeerd. Goed voor het leefklimaat in het centrum. Nadeel is dat er vaak 

alleen aan de voorzijde van deze panden ramen zijn en er wat meer naar achteren in de 

appartementen, weinig daglicht is. Helaas zijn de opbergmogelijkheden binnen gering. Maar 

ook gelegenheid voor het stallen van fietsen van de bewoners is moeilijk, buitenbergingen 

ontbreken vaak. Het is jammer als de fietsen in de binnenstad gestald moeten worden. 

Hele mooie voorbeelden van transformaties in Weert zijn het voormalig gebouw waar de 

UWV gehuisvest was aan de Emmasingel alsmede het vroegere Rabobankgebouw aan de 

Wilhelminasingel en natuurlijk de bekende Martinusschool ook aan de Emmasingel. Deze 

zijn allemaal in volle bouw en zullen zeker een verfraaiing van genoemde singels gaan 

vormen. 

In de wijk Leuken zijn de zg. “Nur Holz” woningen opgeleverd en we hebben in de 

modelwoning een kijkje kunnen nemen. Woningen die duurzaam zijn en volledig gasloos.  

 

Wij hebben onze vergaderingen noodgedwongen een paar keer moeten annuleren. In het 

voorjaar hebben we een keer een vergadering gehouden in de tuin van één van onze leden. 

Later in het jaar is het gelukt een locatie te vinden waar we, coronaproof, ons reguliere 

vergaderschema weer op konden pakken.  

 

In maart hebben we nog in een regiovergadering het VAC-werk kunnen bespreken met onze 

collegae in de regio. De toekomst van de VAC is daar altijd een belangrijk agendapunt. Hoe 

kan het landelijke overkoepelend orgaan, VacPuntWonen, ons blijven ondersteunen? We 

hebben aan verschillende testen meegedaan maar nog zonder de resultaten die we 

hoopten, 2021 zal meer duidelijkheid moeten verschaffen. Het blijft jammer dat verder alle 

fysieke landelijke en regionale vergaderingen geen doorgang meer hebben kunnen vinden. 

Zover het mogelijk was zijn deze vervangen door digitale bijeenkomsten.  

 

Gelukkig worden onze adviezen serieus genomen door opdrachtgevers en vaak (gedeeltelijk) 

opgevolgd en daarom ziet VAC Weert voldoende draagvlak voor de toekomst. 

 

Annemie Snijders 

Sjan van Iersel 

Voorzitters 
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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 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 2020 maandelijks vergaderd met uitzondering van de periode van 

april t/m augustus, waarin vanwege corona, slechts één vergadering georganiseerd kon 

worden. 

Op 27 november was er een digitale meeting met VACpuntWonen. 

 

 

VERTEGENWOORDIGINGEN 

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

 

 

STUDIE- en INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 

8 januari  Informatiebijeenkomst van de gemeenteraad. 

   Betreft: presentatie over bouwen en transformatie. 

22 januari  Commissie Ruimte: Stedenbouwkundige visie Beekpoort Noord 

20 november  Digitale vergadering VacPuntWonen omtrent Goed Wonen Check. 

8 december  Een webinar over Laarveld (digitaal via de gemeente). 

 

 

WERKBEZOEK 

30 januari  Bijeenkomst start bouw van de Nur Holzwoningen op Leuken. 

30 november  Bezoek aan modelwoning Nur Holzwoning. 

 

OVERLEG: 

21 januari  Overleg met Wonen Limburg + LZO. 

14 Juli   Digitaal overleg met Wonen Limburg + LZO. 

13 oktober  Digitaal overleg met Wonen Limburg + LZO. 
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UITGEBRACHTE ADVIEZEN  

 
De VAC heeft in 2020 13 adviezen uitgebracht. Dit zijn 4 nieuwbouwprojecten, waarvan 1 
project met levensloopbestendige woningen, 8 transformaties waarvan 1 advies betreffende 
installatievoorzieningen en 1 voorontwerp. 
 
Nieuwbouw 

1. Baetenhof; 8 woningen Tungelroy 1ste advies 
2. Burgemeester Smeijersweg; 10 seniorenwoningen + 1 studio Tungelroy 1ste advies 
3. Beekpoort/Nazarethsteeg; 7 levensloopbestendige woningen  Weert 1ste advies 
4. Beekpoort Noord; 11 hofjeswoningen  Weert 1ste advies 

 
Transformaties 

5. Stationsstraat 9;  winkelpand naar 7 appartementen Weert 1ste advies 
6. Wilhelminasingel 226-228; kantoorruimte naar 6 app. Weert 1ste advies 
7. Beekstraat 75-77b; winkelpand naar 2 appartementen Weert 1ste advies 
8. Beekstraat 75-77b; installatievoorzieningen Weert 1ste advies 
9. Emmasingel; Martinusschool naar 5 app. en 12 woningen Weert 1ste advies 
10. Maaspoort 38;  winkelpand naar 3 appartementen. Weert 1ste advies 
11. Stationsstraat 2; winkelpand naar 8 appartementen Weert 1ste advies 
12. Kromstraat 9; fabriekspand naar 6 appartementen Weert 1ste advies 

 
Voorontwerp 

13. Emmasingel 36; woningen met werk/dienstverlening  Weert 1ste advies 
 
Wat nog steeds opvalt is dat wij in 2020 verschillende transformatieprojecten hebben gezien 
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 moeilijk tot niet te 
bezoeken voor mensen in een rolstoel. Ook ontbreken er de binnenbergingen, zodat het 
opbergen van dagelijkse spullen een probleem kan zijn. 
De appartementen in de voormalige Martinusschool zijn mooi ruim opgezet.  
 
Bij nieuwbouw van senioren- en levensloopbestendige woningen zien wij regelmatig dat 
deze minder tot niet geschikt zijn voor mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel of 
rollator, vanwege de minimale afmetingen en soms is er onvoldoende gebruikersruimte in 
de gang om zelfstandig de buitendeur te kunnen bedienen. 
 
Verder waren er nog een aantal veel voorkomende opmerkingen, zoals: 

• Weinig lichtinval 

• Een aanrecht zonder afzetvlak 

• De deur van de badkamer die naar binnen opendraait 

• Het niet goed kunnen ventileren van de slaapkamer; geen contact met buiten 

• Het ontbreken van een buitenberging 

• Te krappe gezamenlijke fietsenberging 

• Geen luifel boven de voordeur 

• Geen separaat toilet, toilet op badkamer alleen bereikbaar via slaapkamer 


