Verslag Klankbordgroep 2 d.d. 25-10-2018 te Weert
Verslag 1 d.d. 20-9-2018.
Dit verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd.

Penitentenstraat.
De knik in de Penitentenstraat en de invoer van het eenrichtingsverkeer is in week 45 gereed. Het
tijdelijk parkeren is reeds mogelijk. Bij de agenda van 25-10-2018 is een overzicht van de
verkeersmaatregelen gegeven (zie beeld hieronder). De bussluis is van 10 naar 15 cm verhoogd.

Om te voorkomen dat woonhuizen in de omgeving niet bereikbaar zijn, zal P. Heijmans aan Enexis
vragen om hoe dan ook bij wegafsluitingen de doorstroom c.q. bereikbaarheid te garanderen. Tevens
zal gevraagd worden bij afsluitingen als gevolg van nutsvoorzieningen werkzaamheden te
combineren, bijvoorbeeld water met elektra. Vaak duren dit soort afsluitingen enkele dagen.
Als gevolg van het tijdelijk verplaatsen en de nieuwe aanleg van kabels en leidingen is een aantal
lichtmasten niet aangesloten. Naar verwachting duurt het aansluiten van de lichtmasten aan de
Industriekade enkele weken. Overigens, in week 47-2018 wordt een nieuwe trafo geplaatst, waarop
ook een aantal werkzaamheden afgestemd zal moeten worden.
Gevraagd is om bij het herinrichten van de Penitentenstraat te bezien of de beëindigingen nog iets
verder doorgetrokken kunnen worden tot aan de Willem 1 straat, om meer eenheid in het profiel
over een langere afstand te hebben. Zie ook het gestelde onder de 3de alinea van het hoofdstuk
inrichtingsplan.

Inrichtingsplan.
Geboden toegang.
In overleg met de heer P. van Akkerveken is afgesproken dat hij deelneemt aan het
projectteamoverleg in de Werthakamer op 29-11-2018 om 9.30 uur om zijn opmerkingen op het plan
toe te lichten inzake “Geboden toegang”.
Door P. Heijmans van WSP wordt het inrichtingsplan toegelicht. In het park naast het Ceresgebouw
komt een kunstwerk in een met grassen en lage struiken voorzien groengebied met een slingerpad
van beton.

Langs de Penitentenstraat wordt aan de zijde van de nieuwbouw een bomenrij geplant met Iepen of
Linden. De exacte positie is afhankelijk van de ruimte tussen de ondergrondse kabels en leidingen.
Verder komt aan de nieuwbouwzijde een parkeerstrook met trottoir. De rijbaan wordt in beginsel
opnieuw geasfalteerd. Onderzocht moet nog worden in hoeverre snelheid vertragende maatregelen
genomen moeten worden, bijvoorbeeld met drempels etc. Zie impressie hierboven.

De Industriekade wordt met een 4,5 m1 brede weg gemaakt met gebakken klinkers. De
verlichtingsarmaturen worden in de lijn van de verlichtingsarmaturen bij de Poort van Limburg
doorgezet. Op deze kade komen wadi ’s in de vorm van greppels waarin de neerslag kan infiltreren.
Verder wordt de kanaalzijde met gras en aan de bebouwingszijde veelal met lage struiken e.d.
afgewerkt. Ook de Industriekade wordt met een bomenrij met minimaal 15 m1 afstand tussen de
kruinen aangeplant, zodat vanuit de nieuwbouw voldoende uitzicht op het kanaal blijft bestaan.
De nieuwe Energiestraat wordt met een rijbaan en haaks parkeren ingericht en met
betonstraatstenen en met grasbetonstenen ingericht, maar zodanig dat ook aan de eisen van
“Geboden toegang” voldaan kan worden. De grasbetonstenen worden bijvoorbeeld alleen in het
midden van het parkeervak gelegd zodat rondom een vlak kader ontstaat.
Het voornoemde geldt ook voor de daarnaast gelegen parkeerhof omsloten door 4 keer 4
rijwoningen, het park met toegangswegen nabij de mouttoren, alsmede ook de parkeerhof aan de
westzijde. Hier worden naast Iepen en Linden ook andere boomsoorten in het park aangeplant. De
zuidwestzijde wordt op de perceelsgrens met de buren met een keerwand en groene haag
afgewerkt.
Geadviseerd wordt om bomen te selecteren die diep wortelen zodat wortelen direct onder
looppaden voorkomen kan worden en het risico van opdrukken van klinkers voorkomen kan worden
en de vlakheid zoveel mogelijk gewaarborgd wordt.
Verder is aangegeven dat het groen op het openbare gebied en op de terreinen van de VVE met een
kwalitatieve verplichting qua instandhouding en onderhoud gewaarborgd worden.
Toegezegd is aan mevr. S. Meulen dat de impressie van het groen tegenover haar woning
toegezonden wordt om daarna eventueel het groen iets meer op haar wensen af te stemmen (zie de
impressie bij de Penitentenstraat op blad 1).

Inrichting bouwterrein.
Door W. van der Zanden van Bouwbedrijven Jongen BV (BBJ) is een beknopte toelichting op de
inrichting van het bouwterrein gegeven.
Als gevolg van de toezegging van de gemeente dat BBJ de in eigendom zijnde parkeerplaatsen in de
parkeergarage van Ceres beschikbaar stelt en ook tientallen plaatsen op de parkeerplaats aan het
begin van de Penitentenstraat, kunnen de parkeerplaatsen, die kops tegen het Ceresgebouw gepland
waren, vervallen.

De eisen die aan de andere gebruikers of eigenaren in de parkeergarage van het Ceresgebouw
gesteld zijn, worden ook opgelegd aan de bij de bouw betrokken gebruikers. Gedacht wordt om deze
plaatsen toe te wijzen aan degene die dagelijks op de bouw zijn en in het bezit zijn van een
personenauto. Dit om te voorkomen dat telkens andere parkeerders in de garage hun auto plaatsen.
Gemeld wordt dat de bouwroute, mede gelet op het eenrichtingsverkeer in de Penitentenstraat,
gehandhaafd is en strookt met deze eenrichting.

Er wordt bezwaar gemaakt tegen de laad- en losplek tussen het Ceresgebouw en ons eerste complex,
genaamd gebouw A met 12 appartementen. Alhoewel door BBJ wordt aangegeven dat vanuit
logistiek, kraanopstelling, ander noodzakelijk ruimtegebruik en routing de laad- en losplek de meest
optimale locatie inneemt, is er toch weerstand vanuit privacy en rust voor een zieke bewoonster
wonende op de begane grond van het Ceresgebouw. Opgemerkt wordt dat bouwen altijd overlast
met zich meebrengt en dat naarmate de bouw vordert bouwvakkers werken op hogere bouwlagen
en steeds meer zicht krijgen op de omgeving. Verder zal bekeken worden hoe vaak het laden en
lossen op een bepaald tijdvak zal plaatsvinden. Staande het overleg zijn geen andere oplossingen
aangereikt, waardoor gewaarschuwd wordt dat andere opties weinig kansrijk zijn. Toch zal BBJ e.e.a.
nader onderzoeken!
Voor de gebouwen B t/m E wordt een vaste kraan met een giek van 75 m1 ingezet. Voor gebouw A
en de westzijde van de gebouwen D en E worden mobiele kranen gebruikt. Deze kranen zijn qua
positie weer zodanig gekozen dat daarmee de locaties voor het laden en lossen bepaald zijn.
Als eerste activiteit wordt de waterbuffer in de parkeerbak onder de gebouwen B t/m E aangelegd.
Daarna volgt in week 46-2018 de kelderwand van de gebouwen B en C naast het meest
noordoostelijk park langs de Industriekade. Later de andere kelderwanden. Ook zult u activiteiten in
de komende periode waarnemen op ontgravingen, bemalingen en grondverbeteringen. Er wordt op
de locatie Landbouwbelang LBB niet geheid. In december worden de eerste betonwerken verwacht.
De kelders worden van gestort beton gemaakt. Daarna volgt een skelet van breedplaten en dragende
kalkzandstenen.
De bovenste bouwkeet zal door ca. 8 personen van BBJ gebruikt worden. De onderste keet door caoers. Uiteindelijk zullen gemiddeld 100 tot 150 personen werkzaam zijn. Het eerder geopperde idee
om de schatkeet op een boot te realiseren kan en mag niet.

Planning.
Is op hoofdlijnen onder het hoofdstuk inrichting bouwterrein en Penitentenstraat meegenomen.

Stand van zaken mouttoren en kraan.
Gezien de bezwaren van Rijkswaterstaat wordt een alternatief voorstel aan de raad voorgelegd. Het
onderzoek loopt nog, maar gedacht wordt aan een kunstwerk dat met onderdelen van de
gedemonteerde kraan gemaakt wordt. Afhankelijk van het standpunt van de raad wordt dit verder
uitgewerkt.
Het onderzoek naar de mouttoren loopt nog.

Rondvraag.
Er is tot dusver onvoldoende gereageerd (minimaal 60% nodig) om parkeervergunningen of iets
dergelijks in te voeren. Verder zijn de voor en tegenstanders bijna in balans. Waarschijnlijk wordt de
mening van de tegenstanders door de kosten van de parkeervergunning en de aanschaf van
kraskaarten voor bezoek beïnvloed. Mogelijk moet de vraag over bijvoorbeeld 6 maanden opnieuw
gesteld worden. Dan weegt de opgedane ervaring iets meer. Wel is er behoefte aan het kaderen van
de parkeerplaatsen in de Penitentenstraat door belijning.
Gevraagd wordt om het groen in het plan door een deskundige verder te laten toelichten.
Door mevr. S. Meulen is verzocht om de vergaderingen op een andere dag dan de donderdag te
plannen. Toegezegd is om in het volgend overleg op 29-11-2018 (19.00-20.30) een eventuele nieuwe
cyclus te bepalen.
De medewerking van de klankbordgroep wordt gewaardeerd.
Door de nutsbedrijven zijn uitkomende gronden boven kabels en leidingen tijdelijk afgedekt geweest
met de melding “vervuilde grond”. P. Heijmans meldt dat de nutsbedrijven verplicht zijn om
ongeacht de vervuilingsgraad als zodanig te handelen. Overigens, de lichtste gradaties van vervuiling
mogen hergebruikt worden, maar niet vermengd raken met andere depots.
Voor de nog 6 bestaande bomen in het trapveld, welke blijkbaar opnieuw aangeplant kunnen
worden, zijn geen nieuwe locaties beschikbaar. Wellicht bruikbaar in het Fatimapark?
Voor de sloop en sanering is reeds een inspectie uitgevoerd naar de toestand voor aanvang werk om
daarmee eventuele bouwschades later te kunnen traceren. Blijkbaar heeft nog niet iedereen het
inspectierapport ontvangen. Bewoners kunnen dit per mail melden aan P. Heijmans van WSP,
waarna alsnog het rapport wordt toegezonden.
Voordat BBJ start met het werk volgt opnieuw een inspectie, waarvan de rapportages via een
inlogcode in te zien zijn. Dit wordt bij de notaris vastgelegd.

Volgend overleg.
Donderdag 29-11-2018 (19.00-20.30) in de Poort van Limburg.

