
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Verslag informatiebijeenkomst Omgevingsvergunning Werthaboulevard, plandeel 
Landbouwbelang d.d. 8 mei 2018. 
 
Aanwezig: 
Gemeente: Monique Bessems, Marian Arts 
Ontwikkelaar: Gio de Monte, Paul Spiertz, Alexander Smeets, Paul Heijmans 

Ca. 40 omwonenden/belangstellenden 
 
Korte weergave van de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. 
 

 Presentielijst wordt aangevinkt. Presentaties en verslag worden op website 
gemeente gezet. Aanwezigen ontvangen hierover een mail. (actie gemeente) 

 

 Grijze deel op de verbeelding van het bestemmingsplan is een 
verkeersbestemming, dit kan ruim ingericht worden, groen en straten met 
voetpaden, fietspaden en wegdek. Het betreft openbare ruimte. 

 
 Mouttoren, wat gebeurt daar mee? Deze avond gaat alleen over plandeel 

landbouwbelang. Het tweede deel, locatie Energiestraat en Tennishal (met 
Mouttoren) krijgt een aparte info-avond. Op dit moment wordt een 

herbestemmingsonderzoek naar de mouttoren gedaan. 
 

 De kraan kan eventueel terug geplaatst worden (hoogte 18 meter). Dit wordt in 
het bestemmingsplan Binnenstad 2017 geregeld. Daar kunnen nog zienswijzen op 
ingebracht worden. Dit maakt geen onderdeel uit van het bouwplan, vanavond 
gaat het alleen over het bouwplan. De aanwezigen ontvangen een mail van de 

gemeente wanneer het ontwerp bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Dat is 
naar verwachting in de tweede week van juni. Zienswijze kan desgewenst over de 
kraan ingediend worden. (actie gemeente) 

 
 Instellen Klankbordgroep is mogelijk, welke rol krijgt deze? Marian Arts geeft aan 

dat dit naar behoefte kan worden ingevuld, ook signaleren van overlast zodat dit 
zoveel mogelijk beperkt wordt. 

 
 Beelden locaties Energiestraat en Tennishal zijn niet aangepast in de presentatie, 

zijn deels achterhaald, belangrijkste voor vanavond is plandeel landbouwbelang. 
 
Presentatie Alexander Smeets. 

 Kerkhoflaan loopt visueel door, zichtlijn moet naar iets toe gaan. 
 

Afstand tussen Ceres en blok A is ca.10 meter. Dit was in de eerdere plannen ca. 9 
meter. De verschuiving heeft te maken met de zichtlijn vanuit de Kerkhoflaan. 
Hier komt een ruimtelijk accent dat herinnert aan het industriële verleden, dat is 
althans het idee. Gebouw A is minder hoog dan eerder mogelijk was (van 18 naar 
ca. 14 m). Hierdoor is de schaduwval richting het Ceresgebouw in het algemeen 
iets gunstiger. 

 

 De bouw vindt plaats door één aannemer voor alle gebouwen. 
 

 Er zijn voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd. Er is zelfs sprake van overschot. 
De parkeervoorziening onder of tussen de gebouwen zijn niet openbaar. 
Indien gewenst, kan de buurt kiezen voor parkeren op basis van vergunningen.  
 



 

 

De hoofdentree van het Ceresgebouw blijft voor de taxi en hulpdiensten 
bereikbaar. 

 
 De hondenuitlaatplaats vervalt, hoe wordt dit nu opgepakt? Komt dit nog terug? 

Het parkje met hondenuitlaatplaats was tijdelijk. De bewoners waren hier mee 

bekend. In de ontwerpen voor de openbare ruimte komt geen hondenuitlaatplaats 
meer terug.  

 
 Wordt rekening gehouden met gasvrij bouwen? Deels zijn de woningen uitgerust 

met gas. Deels wordt het plan duurzaam ingericht met zonnepanelen. Woningen 
van Wonen Limburg hebben geen gas meer. De ontwikkelingen ten aanzien van 
gasloos bouwen zijn nog ongewis. Wellicht komen er systemen waarbij van de 

gasleidingen gebruik gemaakt wordt in de toekomst.  
 

 De toegang voor het bouwverkeer goed regelen zodat er geen misstanden 
ontstaan dat de Industriekade open gesteld is voor ander vrachtverkeer, zodat er 
geen ander verkeer vanuit Nukamel deze weg gaat berijden. 

 

 De inrichting van de Werthaboulevard wordt met de klankbordgroep besproken en 
waar nodig bijgesteld. 

 
 Bouwkundige opname ter beschikking stellen aan de pandeigenaren. (actie 

initiatiefnemer) 
 

 Parkeren Penitentenstraat, wordt nu wild geparkeerd in een gedeelte, inritten 

worden geblokkeerd. Gemeente gaat hier tijdelijke maatregelen nemen. (actie 
gemeente) 
 

 Sloop Tennishal ligt niet stil. Er worden nu bodemonderzoeken uitgevoerd in 
verband met de sanering. Daarom mag de vloer niet worden gesloopt. De 
vervuilde grond zit namelijk direct onder de vloer.  
 

 De werktijden zijn van 7.00 tot 19.00 uur. Dit is regulier. In het vorige verslag 
(bijeenkomst bij Antje van de Statie) stond veelal tussen 7.30 en 18.00 uur en 
niet van 8.00 tot 17.00 uur. 
 
 

Er hebben zich 10 personen aangemeld voor de klankbordgroep.  

 
 
 


