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Notitie eigenaren Oude Hushoverweg 30 te Weert

Geacht College, geachte Raad,

Graag vragen wij u aandacht voor het volgende.

Heden ontvingen wij een ongedateerd schrijven van de eigenaren van het Bouwplan Oude
Hushovenveg 30 voornamelijk betreffende de communicatie met de directe omgeving inzake het
ontwerp bestemmingsplan Oude Hushoverweg 30 te Weert.

Als reactie hierop willen wij graag het volgende opmerken om het beeld compleet te maken.

Het is inderdaad correct dat de initiatiefnemers diverse malen contact hebben gehad met enige
buurtbewoners, dat is ook nimmer door ons ontkend. Voorts willen wij opmerken dat de omgeving
over het algemeen tevreden is met de verbouwing van de molen en ook begrijpen wij dat er een
exploitabele invulling aan de molen dient te worden gegeven.

Ten aanzien van de infodag op 4 oktober waaraan briefschrijvers refereren willen we opmerken dat de
uitnodiging hiervoor echter pas op 3 oktober door een deel van de bezwaarmakers is ontvangen, dus
een dag van te voren! Een ander deel van de bezwaarmakers heeft echter helemaal geen uitnodiging
ontvangen.
De inhoud van deze uitnodiging (zie bijlage) had overigens geen betrekking op de inhoudelijke
argumenten van de betreffende bezwaarmakers.

De feitelijke omvang van de plannen van de initiatiefnemers is echter pas bij het ontwerp
bestemmingsplan duidelijk geworden en dat heeft men helaas nooit van te voren expliciet
gecommuniceerd, vandaar het groot aantal zienswijzen welke tegen dit bestemmingsplan zijn
ingediend.
Niet geheel onterecht naar nu blijkt, gelet op het aanzienlijk aantal wijzigingen dat zal worden
doorgevoerd. Wat dat betreft komen de buitengewoon ongepaste opmerkingen van Dhr. Zincken in
het WTV magazine van oktober 2014 wel in een heel ander daglicht te staan.

Men heeft met ons in de aangehaalde contacten altijd gesproken over een kleinschalig restaurant (zie
bijgevoegde uitnodiging) en niet over een "partycentrum" of een locatie voor feesten en partijen,
waarbij het mogelijk moet zijn om evenementen in feesttenten te organiseren op de achterliggende
parkeerplaats. Het voorliggende bestemmingsplan biedt die mogelijkheid namelijk expliciet wel.



Ofschoon wij nadrukkelijk blijven openstaan voor constructief overleg met de initiatiefnemers, is het
ontwerp bestemmingsplan in zijn huidige vorm onaanvaardbaar voor de buurt. Wij behouden ons dan
ook nadrukkelijk het recht voor om de rechtmatigheid van dit plan te laten toetsen door de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tenslotte refereren wij aan de laatste alinea van de notitie van dhr. Nouwen en Zincken;

"het is niet de taak van de eigenaren om over van alles en nog wat moeilijk afdwingbare afspraken te
maken"

Deze reactie vinden wij onbegrijpelijk; het is ons inziens namelijk juist wel de taak en morele
verplichting van initiatiefnemers en buurt om met elkaar afdwingbare afspraken te maken en te
verankeren in een bestemmingsplan of overeenkomst, juist om te voorkomen dat men telkens
geschillen via de APV moet oplossen wat alleen maar tot escalaties en conflicten zal leiden waar
niemand op zit te wachten.

Het bestemmingsplan vormt het primaire afwegingskader om bepaalde functies (bebouwing en
gebruik) wel of niet toe te staan. Bij de vaststelling van een dergelijk plan dient er voldoende inzicht te
zijn wat de ruimtelijke en milieugevolgen (kunnen) zijn van het toelaten van - in casu - een ruime
horecafunctie. De APV speelt hier vooral een rol als vangnetbepaling. Een adequaat onderzoek naar
en een volledig beeld van de (potentiële) milieu- en andere hinder is echter juist wat wij missen in dit
plan. Wij roepen de Raad dan ook met klem op om het huidig ontwerp bestemmingplan voorlopig nog
niet vast te stellen, maar alsnog adequaat onderzoek te verrichten naar de gevolgen voor onze buurt
van het initiatief en ook om partijen meer tijd te geven om in nader overleg met elkaar tot een
aangepast plan te komen.

Afsluitend willen we opmerken dat de Wijkraad in het hele proces geen enkele rol heeft gespeeld en
geen contact met ons heeft gezocht en zich ook niet als direct belanghebbende kenbaar heeft
gemaakt.

Wij vertrouwen dat wij u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

De gezamenlijke belanghebbende buurtbewoners van de:
Oude Hushoverweg
Korenmolen
Windmolen



tt"eed, 3 oktober 2014

Betreft; Oude Hushovenrueg 30

Geachte I

i/iii, de eigenaren van de Wilheimus-Hubertus molen aan de Oude Hushovenveg 30, hebben
itt:ltlsEtr..ömen ïän uw bezwaarschrift tegen het ontwerp bestemmingsplan voor de Oude
iìushcverweg 30.

iJvr¿ be¿waar richt zich grotendeels op het tcelaten van "horeca 2", door u aangeduid als
':nìdcielzware horeca" zoals "bar, bierhuis". Uw overige bezwaren hangen sâmen met uw
i' :. i rri b¿i::',1::!?Í

!lY¡; ,viìlE¡' i-'cgrrlnen tnet te zeggen dat het absoluut niet onze bedoehng rs om in de moien
r.:L*l'¡ l:¿ríÈ, nar, discotheek of wat dan r¡ok in die sfeer te vestigen.

Wíi i¡eþi;<.¡n sen besternmingswijziging gevraagd voor een restaurant. Wij zijn iirmicdels ook
in ;cntact nÌei [imrle Maesselr en Elvira üun¡ers ciie in de molen een restaurant rnet een
¡1ss4l rk{. aa nta I z:itplaatsen (ci rca 30) wi i le n expioitere n.

Wij zijn het voiKurnen met u eens dat de molen geen plaats is voor een café

Het rnisverstand dat er een café zou komen in plaats van een restaurant is mogelijk
veroorzaakt doordat de begrippen horeca categorie 1 en horeca categorie 2 niet overal
dezelfde Ínlroud hebben (ze worden soms omgedraaid).

lndien u op de site van Ce genreer"rte Weert intypt "Oude Hushoverweg 30" krijgt u alle
rnformatie over de gevraagde bestemmingswijziging. Voor uw gemak voegen wij hier reeds
bij pagina 5 van het "ontwerp-bestemmingsplan Oude Hushoverweg 30".

lJ zíet dat íin ï\ieert) horeca categorie 1 inhoudt het café, bar, dancing et cetera en dat
lîoreca cateEcrie 2 zíe.+. cø het restaurant.

Dr.r nrutei-r ',rat', rJ* firr:i¿il zij,r nogal dik, De kans dat ze bij de molen uw rnuziek horen is
groteÍ dan onngekeerd.

r.ìe pârkeerplaats woi'dt jr;ist aangeiegd om parkeeroverlast in de buurt te vcorkomen. Er
i(onìen 16 parkeei'plaatsen voor auto's op eigen ter¡'ein zocjat er in de buurt geen
parkeeroverlast plaats heeft. Het aantal parl<eerolaatsen is rurm toereikend voor het aantal
zitplaatsen.



Wij realiseren ons dat uw bezwaar mogelijk vootlkomt uit een gebrek aan informatie en dat
trekken wij ons aan. wij willen u bij dezen uitnodigen voor een bezichtiging van de molen
zodat u alles met eigen ogen kunt zien en u alle vragen kunt stellen die u wílt.

Onbekend maakt onbemind.

Wij streven ernaar u volledige informatie te geven en bij u de angst weg te nemen dat de
nieu¡we ontwikkelingen nadelig zijn voor cie omgeving.

Wij ontvangen u bij voorkeur tegelijk ¡'net de andere families die bezwaar hebben
aangetekend. Wij ontvangen u graag op zaterdag 4 oktober aanstaande om 'tr1.00 uur in de
Molen. Emile en Elvira zullen ook aanwezig zijn en zullen u graag toelichten wat hun
toekomstplannen zijn.

Met vriendelijke groet,

Ton Nouwen en Rolf Zincken

Bijlage(n): 1


