17 februari 2020

PRESENTATIE

PROGRAMMA
• Inloop

19.15

• Plenaire presentatie

19.30

• Workshop II in twee groepen (rouleert)

19.45

• Afsluiting avond

20.50

PLENAIR
- MISSIE HORNE KWARTIER -

MISSIE
HORNE KWARTIER
Wij verwezenlijken een toekomstbestendige
en haalbare herbestemming, waar
maatschappelijke functies als cultuur, sport,
zorg en wonen en de natuurlijke omgeving
elkaar versterken tot een inclusieve
leefomgeving.
Van gesloten naar open; van Weert vóór
Weert.

OPENLUCHTTHEATER
LICHTENBERG

THEATER LICHTENBERG

EXERCITIETERREIN

HUISKAMER
DE KAZERNE

BRASSERIE
DE ONTMOETING

PETANQUE
LICHTENBERG

TC LICHTENBERG

DE STORMBAAN

HORNE KWARTIER LICHTENBERG

HORNE KWARTIER LICHTENBERG

BEELDEN

"HORNE KAZERNE TRANSFORMEERT
HORNE KWARTIER WORDT VAN WEERT"

VAN GESLOTEN NAAR OPEN
VAN PRIVAAT NAAR PUBLIEK
VAN STRUCTUUR NAAR VRIJHEID
VAN HISTORIE NAAR TOEKOMST
VAN KAZERNE NAAR LEEFGEBIED
VAN MILITAIR NAAR CULTUREEL
VAN DIENST NAAR VRIJE TIJD
VAN DE STAAT VOOR WEERT

CULTUUR

ZORG

SPORT

ONTSPANNING

WONEN

LICHTENBERG

Omgevingsvergunning
renovatie openluchttheater
ingediend

CONCEPT
Architect: Jo Coenen
(voormalig Rijksbouwmeester)

bovenaanzicht

zijaanzicht

CONCEPT
Architect: Jo Coenen
(voormalig Rijksbouwmeester)

vooraanzicht

zijaanzicht

CONCEPT
Architect: Jo Coenen
(voormalig Rijksbouwmeester)

PLENAIR
- TERUGKOPPELING WORKSHOP I -

TERUGBLIK WORKSHOP I

TERUGBLIK WORKSHOP I

TERUGBLIK WORKSHOP I

CONCLUSIES OP HOOFDLIJN

HET VOORMALIG KAZERNETERREIN
EN DE LICHTENBERG DIENT HAAR
GROENE NATUURLIJKE KARAKTER EN
MONUMENTALE GEBOUWEN TE BEHOUDEN
EN TE WORDEN VERBONDEN MET HAAR
OMGEVING.
HET GEBIED LEENT ZICH VOOR
BEHOUDEN EN GELIJKMATIG VERDELEN
VAN DIVERSE SPORT,- CULTURELE-, EN
MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES.
HET PLANGEBIED IS GERICHT OP WANDELEN
EN FIETSEN, DE AUTO IS TE GAST OP HET
TERREIN.

DE GROENSTRUCTUUR EN
MONUMENTEN ZIJN SFEERBEPALEND.
NIEUWE BEBOUWING DIENT EEN
MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE TE
HEBBEN VOOR JONG EN OUD.

PLENAIR
- ONTWERPVISIE -

Kempen-Broek

Weert

Van Hornekazerne
en
Lichtenberg

LIGGING
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EEN SCHAKEL TUSSEN STAD EN LANDSCHAP

LIGGING

KAZERNETERREIN EN LICHTENBERG -

HUIDIGE SITUATIE -

TOEKOMST -

monofunctioneel > kwetsbaar

multifunctioneel > kans

SAMEN IN ÉÉN IDENTITEIT > doel

leegstand > kans op verloedering

versnipperd > risico

VISIE
EEN VERBONDEN LANDSCHAP
GEBOUWD OP
BESTAANDE LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUREN
MONUMENTALE GEBOUWEN
EN
CULTUURHISTORIE

VERBINDINGEN

GEMENGD GEBRUIK
GROENSTRUCTUUR

GEBRUIK

CONCEPT
ÉÉN HORNE KWARTIER
MET 4 THEMA’S
1. C U LT U U R H I S TO R I E
2. G R O E N S T R U C T U U R
3. V E R B I N D I N G E N
4. G E B R U I K

RUIMTELIJK CONCEPT

CONCEPT RUIMTELIJK RAAMWERK

AAN DE SLAG
- WAT GAAN WE DOEN -

DOEL WORKSHOP II
1. Toelichting op de ontwerpkeuzes
aan de hand van een zestal panelen
2. Gesprek
om te verhelderen / aan te vullen / aan te passen

2 SESSIES
- VAN CIRCA 30 MINUTEN - ROULEREN VAN GROEPEN -

SESSIE 1
INCLUSIEVE LEEFOMGEVING
VERBONDEN LEEFOMGEVING
VERKEER EN PARKEREN

- INCLUSIEVE LEEFOMGEVING MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIES,
ONTMOETEN
SPORT

STARTERS ?

OPGEHAALDE INFO 27 JANUARI 2020
• Trainingsrondjes;
• Talentontwikkeling;
• Diverse sporten;
• Petanque club;

• Activiteiten Lichtenberg en samenhang met
de activiteiten in de omgeving (Weert-west) en
geen “zware” horeca;
• Geen extra horeca bij theater i.v.m. 3x horeca
op steenworp afstand;

• Mariakapel als afscheidsplaats;
• Culturere activiteiten;
• Behoud het theater;
• Samen zorgen huis;
• Paarden voor zorg;
• Culturere uitbreidingen lichtenberg;
• Sociale huur/koop appartementen in
bestaande bebouwing met focus op jeugd/
starters;
• Monumentale bebouwing gebruiken voor
zorgwoningen;
• Campusachtige opzet, zorg-sport-onderwijs;
• Ontmoetingsplekken maken;
• Sociale bakkerij LEF;
• Stichting Buitenzorg;
• Ruimte voor rust en stilte;

BELEID GEMEENTE
• In februari 2018 is het nieuwe bestemmingsplan
voor het (voormalige) Kazerneterrein
vastgesteld. Uitgangspunt van dit
bestemmingsplan is om de oorspronkelijke
functie te wijzigen overeenkomstig het
huidige gebruik. Kortgezegd betekent dit
dat de specifieke militair-maatschappelijke
bestemming wordt omgezet in een algemeen
maatschappelijke bestemming (toegespitst op
o.a. zorg, sport en recreatie, maatschappelijke
dienstverlening en overheidsdiensten).

CONCLUSIE / UITGANGSPUNT ONTWERP
ONDERWIJS

• Ontwerpvisie 1: Het voormalige kazerneterrein en de Lichtenberg is voor iedereen toegankelijk. Daarom is het
gebied bestemd voor veel verschillende doelgroepen.
• Ontwerpvisie 2: In het gebied worden zoveel mogelijk bestaande sociaal-maatschappelijke functies
gehandhaafd. Deze functies liggen momenteel met name aan de randen van het gebied, op het terrein van
de Lichtenberg, als ook aan de rand van het Hornekwartier (o.a. sportfuncties en Psytrec).

ZORG & WONEN

• Ontwerpvisie 3: Ook centraal in het gebied willen we (bijzondere) voorzieningen realiseren. Met name het
oude keukengebouw/mensa heeft de potentie om een centrale hotspot te zijn van het gebied, waardoor er
samenhang kan ontstaan.

EXPATS ?
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• Ontwerpvisie 4: Rondom de voorzieningen is er ruimte om te wonen. Zo worden ouderenwoningen en starters
genoemd. De bewoning van het gebied zorgt voor een sociaal veilige leefomgeving.
• Ontwerpvisie 5: Om de inclusieve leefomgeving vorm te geven moet er een financiële basis zijn voor het
instandhouden van bestaande gebouwen en functies.

- VERBONDEN LEEFOMGEVING - GROENE NATUUR ROUTE - VERBINDING LICHTENBERG MET HQ - NATUURBELEVING - ONTSPANNING - RUST - FLORA EN FAUNA - NATUUR -

- GELE RECREATIEVE ROUTE - ONTMOETEN - ZORG - SPORT - ONTSPANNING & BELEVING - TOPSPORT- CULTUURLIJK -

- ROZE EDUCATIEVE ROUTE - ONTMOETEN - INSPIREREN - BELEVEN - EDUCATIE - ONTDEKKEN - SPORT -

- BLAUWE ROUTE - ZORGVERLENEN - ZORG - ONTMOETEN - REVALIDEREN - ONTSPANNING & BELEVING - HERSTEL VOORBEELDEN OPGEHAALDE INFORMATIE

OPGEHAALDE INFO 27 JANUARI 2020

BELEID / WENSEN GEMEENTE

• Trainingsrondje;

• De gemeente Weert heeft een ontwikkelkader
geschetst van Weert-West. Het kazerneterrein
maakt onderdeel uit van dit grotere gebied.
De ontwikkeling van dit gebied gebeurt door
verschillende partijen en over een lange
periode. De gemeente Weert wil daarbij ruimte
bieden voor vernieuwende inzichten. Daarom
is het ontwikkelkader geen dichtgetimmerd
masterplan, maar een ruimtelijke visie die gaat
over de hoofdlijnen.

• Het openstellen van het gebied;
• Wandel- en fietspaden aanbrengen;
• Wandelpark;
• Alleen paden en fietspaden aanleggen in type
functie;
• HQ verbinden met Lichtenberg;
• Fietsverkeer i.r.t. de school;
• Milieu-educatie verbinding;
• Activiteiten in het gebied op elkaar afstemmen;
• Loopbrug over de nelissenhofweg;
• Behoud huidige open karakter.

• De ambitie is om een landschapspark te
maken met ruimte voor maatschappelijke,
commerciële en recreatieve voorzieningen met
(boven)regionale betekenis.
• Uitgangspunten hierbij zijn:
• Verbinden recreatieve routes en
landschappelijke structuren.
• Verknopen Weert-West met de omgeving.
• Behalen synergie tussen afzonderlijke
ontwikkelingen in Weert-West.
• Landschappelijk uitloopgebied als meerwaarde
voor wijk Rond de Kazerne en de hele stad.

Bron: Ontwikkelkader Weert-west

CONCLUSIE / UITGANGSPUNT ONTWERP
• Ontwerpvisie 1: Het gebied wordt opengesteld en is voor iedereen toegankelijk

Boksschool
zwembad
gym

School

Sportveld
Psytrec
Renbaan
Stormbaan
Toren

Hockey
Atletiek

Boostzaal

Tennis
Het College Weert
Petanque Club
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• Ontwerpvisie 2: Hornekwartier en Lichtenberg zijn landschappelijk en functioneel (routes en programma)
verbonden
• Ontwerpvisie 3: Het gebied wordt ingericht met recreatieve en langzaam verkeer routes, waardoor
kleinschalige ommetjes en grootschalige tochten mogelijk zijn.
• Ontwerpvisie 4: De verschillende functies worden via thematische routes met elkaar verbonden. Bijzondere
aandacht moet er zijn voor het verbinden van de Boosten zalen met de rest van het gebied.
• Ontwerpvisie 5: De sportvoorzieningen in het gebied worden verbonden met de sportvoorzieningen in de
omgeving, waardoor de uitwisseling van functies op de grotere schaal wordt gestimuleerd.

- VERKEER EN PARKEREN -

VOORBEELDEN / MOGELIJKHEDEN VERGROENEN PARKEREN

OPGEHAALDE INFO 27 JANUARI 2020
• Autoroutes zijn een afgeleide van de functies;
• Denk aan logistiek i.r.t. nieuwe functies;
• Autogebruik moet worden gecontinueerd;
• Wellicht nieuwe ontsluiting vanaf parklaan
(maar wel discussie);
• Parkeren behouden en wellicht een brug naar
de Lichtenberg;
• Combineren van parkeren voor verschillende
functies;

• Voldoende parkeerplekken beschikbaar
houden;
• Loopbrug, P-Nelissenhof naar Lichtenberg.
• Brug (loop+fiets) tussen Mariakapel en kantine;
• Park open oké voor voetgangers, geen auto’s;
• Handhaven Nelissenhofweg;
• Poort moet gesloten worden;

• Parkeerproblematiek tennisbaan;
• Parkeercapaciteit beschikbaar;
• Autoverbinding is relevant;
• Geen auto’s in het gebied;
• Centrale plek voor parkeren en lopend door het
gebied;
• Auto te gast;

30 km

• Parkeerplekken behouden voor het openlucht
theater;

30 km

BELEID GEMEENTE
• De bestemming ‘Maatschappelijk’ is
opgenomen voor het gehele plangebied.
Binnen deze bestemming zijn onder meer
educatieve- en onderwijsdoeleinden,
sportvoorzieningen, recreatieve -, culturele - en
medische doeleinden en zorgvoorzieningen
toegestaan. Daarnaast is onzelfstandig verblijf
verband houdend met deze genoemde
functies toegestaan. Bovendien zijn
ondergeschikte horeca, kantoren, bedrijvigheid,
detailhandel en dienstverlening mogelijk binnen
de maatschappelijke bestemming, evenals
parkeer- en groenvoorzieningen, verhardingen
en voorzieningen van openbaar nut.

CONCLUSIE / UITGANGSPUNT ONTWERP
• Ontwerpvisie 1: De auto is in het gebied te gast. Hoofdgebruik is bestemd voor langzaam verkeer (fietsers,
voetgangers, mindervaliden)
• Ontwerpvisie 2: De Nelissenhofweg wordt gehandhaafd (als auto- / fietsverbinding).
- INPRIKKERS HET TERREIN OP - KLEINERE EN MEER VERDEELDE PARKEERPLEKKEN - AUTO TE GAST - ZOEKGEBIEDEN VOOR INRITTEN -

• Ontwerpvisie 3: Parkeerproblematiek rondom de Petanqueclub wordt ondervangen door het inrichten van
een (landschappelijk ingepaste) parkeervoorziening
• Ontwerpvisie 4: De auto moet niet dominant aanwezig zijn in het gebied. Het parkeren wordt daarom zoveel
mogelijk kleinschalig en landschappelijk ingepast.
• Ontwerpvisie 5: De incidenteel aanwezige piekdrukte vanwege een evenement bij het Openluchttheater kan
buiten het projectgebied worden ondervangen en worden verbonden met een pendeldienst. Dit voorkomt
parkeerdrukte in de omgeving van de bestaande bebouwing en voorkomt eveneens de detonerende
werking van een grootschalig parkeerterrein.
• Ontwerpvisie 6: Bestaande toeritten van het gebied worden zoveel mogelijk benut. Hiermee wordt spreiding
van het verkeer geregeld. De toeritten aan de Kazernelaan worden als ‘onveilig’ benoemd door de afdeling
verkeer van de gemeente. Hier moet nader onderzoek naar worden gedaan. Verkeer adviseert tevens om
toeritten aan de Parklaan toe te staan. Deze kunnen in samenhang met een wenselijke herinrichting van de
Parklaan (30km-weg) worden opgepakt.

WORKSHOP II - 17 - 02 - 2020 - 18032

SESSIE 2
STEDENBOUWKUNDIGE VOLUMES
NATUURLIJKE IDENTITEIT
MONUMENTEN EN HERINNERINGEN

- STEDENBOUWKUNDIGE VOLUMESOPGEHAALDE INFO 27 JANUARI 2020
• Behouden van gebouwen en de sfeer ervan;
• Monumentale gebouwen gebruiken voor
zorgwoningen;
• Alléén laagbouw nieuw te realiseren;
• Rijksmonumentale bebouwing bewaren;
• Kazernekarakter behouden;
• Bebouwing met mate toevoegen;

1. BESTAANDE SITUATIE

4. DOORSNIJDING EN VERDELING VAN DE BLOKKEN ( 6M HOOG) WEINIG
RUIMTE VOOR GROEN

• Bestemming Lichtenberg uitbreiden, maar wel
cultureel;
• Sociale huur/koop appartement in bestaande
bebouwing met focus op jeugd en
starters.

BELEID GEMEENTE

• Nieuwe gebouwen ondergeschikt aan het
kazernegebouw en de ruimtelijke
structuur;

• In februari 2018 is het nieuwe bestemmingsplan
voor het (voormalige) Kazerneterrein
vastgesteld. Uitgangspunt van dit
bestemmingsplan is om de oorspronkelijke
functie te wijzigen overeenkomstig het
huidige gebruik. Kortgezegd betekent dit
dat de specifieke militair-maatschappelijke
bestemming wordt omgezet in een algemeen
maatschappelijke bestemming (toegespitst op
o.a. zorg, sport en recreatie, maatschappelijke
dienstverlening en overheidsdiensten).

• Uitbreiding bestemmingen, wel cultureel;

• Geen grootschalige bouw;
• Culturele activiteiten op het voormalige terrein
en de gebouwen (m.n. kunst);
• In geschikte gebouwen: sociale huur- en koop
appartementen met accent op jeugd!.
• Oude poort en hek handhaven;
• Met eventuele bebouwing aansluiten qua
hoogte op de omgeving;
• Nieuwe bebouwing ondergeschikt aan
monumentale bebouwing en ruimte;
• Nieuwbouw waarbij natuurlijke materialen ook
invloed hebben op de welbevinden van zieke
medemens en helpende;
• Geen woningbouw aan randen bestaande

5. DOOR STAPELEN VAN BLOKKEN 18M HOOG, VERSPREIDEN GEBOUWEN EN
RUIMTE MAKEN VOOR GROEN

• Wonen in de bestaande gebouwen met
behoud van het pand;

• Kies voor terughoudende architectuur voor
nieuwe bebouwing, hout, glas;

• Mariakapel handhaven;

2. VERLEENDE BOUWVLAKKEN BESTEMMINGSPLAN

bebouwing;
• Het is geen blanco gebied om te ontwikkelen.
Bebouwing toevoegen in de sfeer van
bestaand;

• De bestemming ‘Maatschappelijk’ is
opgenomen voor het gehele plangebied.
Binnen deze bestemming zijn onder meer
educatieve- en onderwijsdoeleinden,
sportvoorzieningen, recreatieve -, culturele - en
medische doeleinden en zorgvoorzieningen
toegestaan. Daarnaast is onzelfstandig verblijf
verband houdend met deze genoemde functies
toegestaan. (NB: Dit betekent bijvoorbeeld
dat ‘alle vormen van psychiatrische en
verslavingszorg zijn toegestaan). Bovendien zijn
ondergeschikte horeca, kantoren, bedrijvigheid,
detailhandel en dienstverlening mogelijk binnen
de maatschappelijke bestemming, evenals
parkeer- en groenvoorzieningen, verhardingen
en voorzieningen van openbaar nut.
• Maximale bouw- en goothoogte van nieuwe
gebouwen is maximaal 6m. (m.u.v. een vijftal
objecten (maximle hoogte 18m))

CONCLUSIE / UITGANGSPUNT ONTWERP
• Ontwerpvisie 1: In het gebied moet gebouwd worden om de bestaande kwaliteiten te handhaven
• Ontwerpvisie 2: De monumentale gebouwen bepalen de sfeer en identiteit van het gebied.
• Ontwerpvisie 3: Nieuwe gebouwen vormen een eigen beeldtaal die terughoudend is ten opzichte van de
groene identiteit.
• Ontwerpvisie 4: De toegestane voetprint van bebouwing uit het bestemmingsplan wordt gestapeld toegepast
om zodoende een campusachtige opzet te creëren.
• Ontwerpvisie 5: Het is wenselijk te onderzoeken of er langs de bestaande woonbebouwing van de Hofjesbuurt
een vergelijkbare bebouwing wordt toegestaan.

3. CONFORM HET HUIDIGE BESTEMMINGSPLAN IS ER EEN BEBOUWINGSMOGELIJKHEID VAN MAXIMAAL 40% VAN HET PLANGEBIED. (DIT IS INCLUSIEF DE
BESTAANDE BEBOUWING)

6. BESTAANDE HOFJESBUURT SPIEGELEN ?

WORKSHOP II 17 02 2020 18032

- NATUURLIJKE IDENTITEIT + BESTAANDE VERSTERKEN

BEELDEN TYPE GROEN

PRINCIPE DOORSNEDE BOSPLANTSOEN
KRUIDLAAG - HEESTERLAAG - BOMENLAAG

OPGEHAALDE INFO 27 JANUARI 2020

BELEID / WENSEN GEMEENTE

• Groene corridor;

• De gemeente Weert heeft een ontwikkelkader
geschetst van Weert-West. Het kazerneterrein
maakt onderdeel uit van dit grotere gebied.
De ontwikkeling van dit gebied gebeurt door
verschillende partijen en over een lange
periode. De gemeente Weert wil daarbij ruimte
bieden voor vernieuwende inzichten. Daarom
is het ontwikkelkader geen dichtgetimmerd
masterplan, maar een ruimtelijke visie die gaat
over de hoofdlijnen.

• Stap voor stap van puur steen naar puur natuur;
• Water inzetten als ontwerpmiddel;
• Behoud van groenstructuren;
• Behoud alle groenstructuren en groen;
• Bestaand groen bepaald identiteit;
• Natuurlijk karakter verbinden;
• Ecologische waarde i.r.t. woonkwaliteit;
• Zorg voor groen;

• De ambitie is om een landschapspark te
maken met ruimte voor maatschappelijke,
commerciële en recreatieve voorzieningen met
(boven)regionale betekenis. Uitgangspunten
hierbij zijn:

• Behouden laanstructuur;

• Verbinden recreatieve routes en
landschappelijke structuren.

• Veldbloemen in het veld;

• Verknopen Weert-West met de omgeving.

• Beheer i.r.t. leefomstandigheden;

• Behalen synergie tussen afzonderlijke
ontwikkelingen in Weert-West.

• Groen moet groen blijven;
• Behoud open karakter;

• Landschappelijk uitloopgebied als meerwaarde
voor wijk Rond de Kazerne en de hele stad.

• Park! Meer groen en bomen.

Bron: Ontwikkelkader Weert-west

CONCLUSIE / UITGANGSPUNT ONTWERP
• Ontwerpvisie 1: Het groene karakter is één van de kernwaarden van het gebied. Bestaande groenstructuren
worden daarom zoveel mogelijk gehandhaafd. Op onderdelen betekent dit dat de groenstructuren
onderhouden moeten worden, waarbij wensen van omwonenden (zoals kap ten behoeve van
lichttoetreding) meegenomen kan worden,
- VERBINDEN VAN NATUUR - LANDSCHAP NAAR BINNEN TREKKEN - RANDEN VERBINDEN - BESTAAND GROEN HANDHAVEN -

• Ontwerpvisie 2: Het gebied bestaat uit een variatie van groenstructuren, zoals lanen, solitaire bomen,
bosplantsoen, grasruigtes. De identiteit van de groenstructuur bepaald mede de identiteit van de
deelgebieden.
• Ontwerpvisie 3: De landschappelijke structuren zorgen voor verbinding op de grote schaal. Dit zijn
verbindingen voor zowel mens als flora en fauna (laanstructuren Kazernelaan en Laan/Bosplantsoen Parklaan).
• Ontwerpvisie 4: De landschappelijke kwaliteit van ‘het buitengebied’ (Lichtenberg en IJzeren man) wordt
landschappelijk verbonden met het Hornekwartier. Dit doen we door het creëren van een centraal gelegen
zone op het Hornekwartier en het versterken van het bosplantsoen (mantel en zoom) van de Parklaan.
• Ontwerpvisie 5: De verschillende groenstructuren vormen samen een landschappelijk raamwerk

LANDSCHAP NAAR BINNEN

CULTUURLIJKE ELEMENTEN DOORZETTEN (LAAN)

• Ontwerpvisie 6: Het water wordt ingezet als ontwerpmiddel om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en
klimaatadaptief te zijn. Het is een dienstbaar ontwerpmiddel ten behoeve van de bestaande groenstructuren.

LANDSCHAPPELIJK RAAMWERK

• Ontwerpvisie 7: Delen van de groen-blauwe structuren van Lichtenberg zijn ontworpen als een
samenhangend ensemble met de monumenten. Deze ‘cultuurlijke’ groenblauwe structuren worden hersteld.
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- MONUMENTEN EN ‘HERINNERINGEN’ -

ONDERZOEK LICHTENBERG (EXTERN)

VOORBEELDEN BESTAANDE CULTUURHISTORISCHE WAARDE VAN HET GEBIED

OPGEHAALDE INFO 27 JANUARI 2020

BELEID GEMEENTE

• Behoud en renovatie openlucht theater;

• Ontwikkelingsvisie Lichtenberg

• Boostenzaal behouden

• RIjksmonumentenregister

• Behouden historische gebouwen
• Mariakapel handhaven;

CONCLUSIE / UITGANGSPUNT ONTWERP

bureelgebouw

• Ontwerpvisie 1: Het gebied kent gebouwen en ensembles met een monumentale status. Deze objecten
worden hersteld in lijn met de monumentale status.

theater

wachtgebouw

rrein
iete
rcit
exe

magazijn

• Ontwerpvisie 2: Het gebied kent ook objecten/gebouwen met een monumentale waarde. Er zal worden
onderzocht welke en hoe deze worden ingepast.
• Ontwerpvisie 3: Het gebied herbergt een aantal economisch waardevolle gebouwen. Een aantal van deze
gebouwen worden gehandhaafd.

legeringsgebouwen

• Ontwerpvisie 4: Er wordt onderzocht of de oude landschappelijke route van Weert naar het buitengebied een
basis is voor een nieuwe recreatieve langzaam verkeerroute.
• Ontwerpvisie 5: Er wordt onderzocht of de stormbaan kan worden ingepast in de nieuwe gebiedsinrichting.

keukengebouw

Kazernecomplex gebouwen te behouden

Economisch waardevolle gebouwen

cultuurhistorische gebouwen te behouden
cultuurhistorische interessante gebouwen

Sociaal maatschappelijk waardevolle gebouwen

gymnastiekzaal
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START WORKSHOP II
• Groep 1 Inclusieve leefomgeving
Verbonden leefomgeving
Verkeer en parkeren
• Groep 2 Stedenbouwkundige volumes
Natuurlijke identiteit
Monumenten en herinneringen
Er is gesprekstijd voor ongeveer 30 minuten per groep

TERUGKOPPELING
- VAN DE AVOND -

AFSLUITING
- TOT ZIENS -

