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Inleiding
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid die de initiatiefnemer biedt om de 
zienswijze van de Klankbordgroep aan te dragen.

• Wij zullen ons volledig richten op het initiatief. 
• De totale verkeerssituatie / verkeersveiligheid zullen we hier buiten beschouwing laten maar die speelt 

natuurlijk wel mee in ons achterhoofd.
• Onze zienswijze is gericht op het mogelijk maken van het initiatief waarbij de leefbaarheid van de buurt als basis 

wordt gebruikt.
• Leefbaarheid is echter sterk gerelateerd aan de verkeersbewegingen die de concepten van het initiatief met 

zich meebrengen.



Initiatief  vs Klankbordgroep 
Vanuit het initiatief (de ondernemer) en de Klankbordgroep (buurtbewoners) zijn 
tegengestelde belangen die duidelijk zijn geworden tijdens het proces waarbij de 
concepten steeds duidelijker geformuleerd worden.

Initiatief: 
(onderstaande is geformuleerd vanuit het gevoel dat de 
klankbordgroep heeft en op de cijfers die zijn 
aangeboden)

• Initiatief wordt geformuleerd op basis van het 
maximaal mogelijke op de locatie

• Daarna, tijdens de uitvoering, wordt bekeken of dit 
allemaal werkelijkheid wordt en realiseerbaar is (b.v. 
succes winkel, succes streekmarkt).

Klankbordgroep:
(kijkt naar leefbaar houden van de buurt)
• Staat positief t.o.v. het initiatief mits dit de leefbaarheid niet 

aantast. Specifiek: Verkeersbewegingen/veiligheid en 
(stank)overlast. 

• Wat is minimaal noodzakelijk om het initiatief mogelijk te 
maken.

• Wat is de maximale groei die wij mogelijk achten op de 
locatie zonder zware impact op de leefbaarheid.

• Uitgangspunt van de initiatiefnemer: HUIDIGE VERGUNNING 
is volgens de Klankbordgroep het FOUTE uitgangspunt.
• Die getallen zijn nooit voorgekomen.
• Zouden al veel eerder tot problemen hebben geleidt.
• Anno 2021 is de situatie totaal anders in de omgeving.



Uitgangspunten begin 2020
Hieronder de uitgangspunten die de basis zijn voor deze presentatie die is 
opgesteld door de Klankbordgroep (i.s.m. verkeersgroep*).

*verkeersgroep: Sybrin Hendrikx, Guillaume Frenken op basis van info van medebewoners uit de buurt

• De Klankbordgroep is na de eerste kennismaking  (zie ’Presentatie Experiment Stadsboerderij’) opgericht met 
als doel om mee te denken over het Initiatief (invulling en haalbaarheid) en de buurt te informeren.

Belangrijkste focus klankbordgroep: 
1. Open communicatie tussen initiatief, klankbordgroep en buurt
2. Mogelijkheden bespreken/sparren, meedenken en daardoor invloed uitoefenen
3. Leefbaarheid buitengebied/buurt behouden voor alle bewoners
4. Om tot een gedragen initiatief te komen voor Lemmers en de buurt

• Nu de Verkeersbewegingen op hoofdlijnen duidelijk zijn is de conclusie:
Ad1. Open communicatie is niet het probleem, het vertalen naar gevolgen (vooral verkeer) is een heet 
hangijzer en sinds de presentatie van 4 maart zijn de meeste concepten redelijk duidelijk.
Ad2. Niet gelukt, het blijft bij maximaal invullen van de locatie. De klankbordgroep kan op basis van de huidige 
informatie/doelen het Initiatief NIET ondersteunen en zal dat ook zo terugkoppelen aan de buurt.
Ad3. Niet gelukt, op basis van de voorliggende verkeersgetallen (initiatief en huidig) wordt het NIET leefbaar.
Ad4. Zover zijn we zeker nog niet wat de klankbordgroep betreft.



Uitgangspunten begin 2020

Prima initiatief zolang;
• Het woongenot niet in gevaar komt

• Verkeer dat hieraan gerelateerd is
• Minimaal verkeer in het weekend 
• Verkeersveiligheid (alle verkeer) rekening houdend 

met het huidige gebruik / functie van het 
buitengebied

• Milieu aspecten
• Overlast zoals in het verleden kan niet meer (b.v. geur 

en geluid) maar ook overlast van verkeer zoals CO2 
en fijnstof.

• Verdere verkeerscijfers waren er toen nog niet 
(4-mrt-21, waren die wel bekend)

‘Presentatie Experiment Stadsboerderij’ Eerste reactie vanuit de Buurt / Klankbordgroep (maart 2020)

Onze = Stadsboerderij



Status 4 maart 2021 en ‘pijnpunten’
Belangrijkste uitdaging zijn de Verkeersbewegingen die de Stadsboerderij genereerd en de impact op de totale 
verkeersveiligheid en woongenot voor de directe omgeving
1. Verkeersbewegingen worden in relatie gebracht met de bestaande vergunningen, waarbij binnen die vergunning 

wordt gekeken naar een (maximale) invulling voor de locatie.
2. De totale verkeersveiligheid moet hierbij LOS gekoppeld worden van het initiatief en wordt ‘doorgeschoven’ naar 

de Gemeente.
• Volgens het initiatief is dit de verantwoordelijkheid van de Gemeente.
• De Gemeente vindt dat ook. Zij zijn verantwoordelijk om te bepalen wat wel/niet mogelijk is over de wegen 

in Weert. Dus ook voor het verkeer rondom het initiatief.
• Hier is de klankbordgroep niet blij mee daar de Gemeente meegaat in het vergelijk met de huidige 

vergunning die nooit volledig ten uitvoer is gekomen. Dus men vergelijkt hier ‘varkens met kippen’ ;-)
• Er zijn al documenten en filmpjes bij de Gemeente aangeleverd die aantonen dat de verkeersveiligheid NU al 

in het gedrang komt zonder dat er activiteiten zijn vanuit het initiatief. Dit gaat niet alleen over het verkeer 
van Lemmers maar juist de verandering van het gebruik van dit specifieke agrarische gebied waar een 
belangrijk recreatieve functie recent is bijgekomen (langzaam verkeer) en een toename van agrarisch verkeer.

Deze presentatie zal zich daarom volledig focussen op punt 1.

Status 4 maart en Pijnpunten



Andere ‘pijnpunten’ van buurtbewoners
Naast verkeer zijn er nog een aantal andere pijnpunten die door de buurtbewoners worden geuit. Deze zijn hier 
opgesomd zodat men weet wat er speelt.

Stadsboerderij
• Osdorp is een Stadsboerderij, dit initiatief is een zakelijk bedrijf geen kleinschalige stadsboerderij. 

Zorgboerderij
• Wat voor zorg wordt hier geboden, welk type cliënten?

• oude van dagen geen probleem
• mensen met psychische stoornissen dragen niet bij aan het gevoel van veiligheid van de buurt?

”Ervaringen/uitspraken uit het verleden”
• “De historie heeft uitgewezen dat we met een ondernemer te maken hebben, we moeten op onze hoede zijn en 

afspraken vastleggen”
• “Er is vroeger veel afgesproken waar uiteindelijk niets mee is gebeurd” 
• “De Gemeente heeft ons in de steek gelaten, dit is veel te ver gegaan”
• “Dit laat de buurt niet meer gebeuren”
• … (het positieve gevoel van de stadsboerderij is aan het omslaan)

https://stadsboerderijosdorp.nl/


Verkeersbewegingen Stadsboerderij
Verkeersbewegingen Stadsboerderij worden steeds vergeleken met 
bestaande vergunningen.
Minder bewegingen dan bestaande vergunning dan is het OK!!!!! (aldus de
initiatiefnemer en Gemeente).

Volgens de Klankbordgroep is deze aanpak begrijpelijk (vanuit de ondernemer) maar niet juist om de volgende redenen:
• De vergunde zaken zijn nooit volledig tot uitvoer gebracht.
• Er hebben nooit de werkelijk vergunde bewegingen plaatsgevonden;

• Zie historie van rechtszaken en aanvechten van activiteiten en verkeer
• De mogelijke uitbreidingen zijn er nooit gekomen
• Momenteel zijn er zelfs geen kippen meer op locatie Koenderstraat 9.

• ‘hypothetisch’ Indien de vergunde bewegingen wel zouden hebben plaatsgevonden
• Had de verkeersveiligheid al heel lang geleden een alarm laten afgaan
• Had de buurt en vooral de Koenderstraat ervoor gezorgd dat we een vast agendapunt 

zouden zijn bij de Gemeente.
• Waren er nog veel meer stappen ondernomen tegen Gemeente en/of Lemmers



Stadsboerderij en Verkeersbewegingen -1
Met het ideaalplaatje van het initiatief in het achterhoofd heeft de Klankbordgroep gekeken wat volgens de 
Klankbordgroep mogelijk is en acceptabel kan zijn voor de buurt.

Het probleem hierbij is dat initiatiefnemer en Klankbordgroep met een andere bril naar de situatie kijken;
• De klankbordgroep kijkt naar het initiatief wat realistisch is met minimale negatieve impact op leefbaarheid en 

woongenot in een agrarisch gebied anno 2021.
• De initiatiefnemer gaat uit van volle inrichtingsmogelijkheden voor de locatie waarbij steeds gerefereerd wordt 

aan de huidige vergunning wat de verkeersbewegingen betreft.

Dat concluderen we uit de informatie van TARGET die we samen met de mogelijkheden die de klankbordgroep ziet  
op de volgende pagina’s hebben uitgewerkt.

Verkeersbewegingen Stadsboerderij



Stadsboerderij en Verkeersbewegingen -2
Het is niet de invulling van de locatie die zorgen baart maar de mogelijke aantallen van 
verkeersbewegingen die al die concepten met zich meebrengen. 
Conclusie: niet acceptabel voor onze buurt.

• Als de winkel niet loopt dan is er weinig verkeer, gaat de winkel wel lopen betekent dat 6 dagen per week overlast. 
Dit terwijl de eerste ideeën begonnen met slechts een paar keer per week op vaste tijden.

• Als de Streekmarkt niet loopt is er weinig verkeer, maar als die wel loopt dan kan het 2 of 3 keer per maand (26x 
p.jaar) voor flinke overlast zorgen, waarbij we praten over 358 verkeersbewegingen per keer / per dag.

• ….

Verkeersbewegingen Stadsboerderij



Zienswijze Klankbordgroep

Welke mogelijkheden zien wij om de Stadsboerderij realiseerbaar te maken 
en

toch een leefbare buurt te behouden voor alle buurtbewoners.

In deze presentatie ligt de focus op de belangrijkste bottlenecks

Zienswijze Klankbordgroep



Koelcel gebruik – volgens Klankbordgroep - 1

• Zowel de Gemeente als de klankbordgroep zien dit als een Industriële activiteit.

• 800 vrachtbewegingen per jaar wordt ervaren als een zeer zware belasting voor de verkeersveiligheid 
van de Koenderstraat die niet wenselijk is.

• Alle (toekomstige) Industriële activiteiten moeten uitgesloten worden van dit initiatief. Deze passen niet 
in een agrarisch gebied

Volgens de initiatiefnemers is het Koelcel gebruik noodzakelijk om de Stadsboerderij door de eerste jaren heen te helpen, 
om deze onderneming rendabel te krijgen (te financieren). 

Hiervoor is een periode van 4 jaar uitgetrokken met  800 vrachtbewegingen per jaar.

Koelcel gebruik



Koelcel gebruik – volgens Klankbordgroep - 2

Indien het vrachtverkeer via de huidige ontsluiting (Koenderstraat) blijft rijden dan STRIKTE voorwaarden afspreken
• Koppelen aan de fasering van het initiatief, met een duidelijke opbouw/afbouw van het vrachtverkeer
• Vooraf een vaste einddatum afspreken van het gebruik inclusief de ontmanteling van de koelcel

ALTERNATIEF: De klankbordgroep heeft alternatieve ontsluitingen* aangedragen om het vrachtverkeer volledig uit de 
omliggende straten te mijden. 
• Onder voorwaarden heeft de klankbordgroep geen moeite met de koelcel en bijbehorende verkeersbewegingen 

indien er een andere ontsluiting komt dan via Koenderstraat of Stienestraat. 
• Voorwaarden:

• Niet starten voordat de alternatieve route operationeel is
• Wel koppelen aan de fasering van het initiatief (zodat dit ook gerealiseerd wordt)
• Maar dan hoeft er geen einddatum te komen en kan de koelcel ook na de periode van 4 jaar gebruikt worden

Volgens de initiatiefnemers is het Koelcel gebruik noodzakelijk om de Stadsboerderij door de eerste jaren heen te helpen, om deze onderneming rendabel te 
krijgen (te financieren). 
Dit punt wordt begrepen door de klankbordgroep, we zijn hier niet blij mee maar als dat nodig is om het initiatief door de 
startfase te helpen dan is dat acceptabel indien de bewegingen duidelijk gekoppeld worden aan de fasering van het 
initiatief.

Koelcel gebruik * Klankbordgroep heeft document “Vracht-verkeersopties – ingediend.pdf” ingezonden



Winkel / Automaat – volgens Klankbordgroep

• Geen Winkel / verkooppunt of Automaat op de locatie:
• Verkoop via WEBwinkel en bezorging
• Verkooppunt / Automaat in de stad en/of kerkdorpen
• Verkoop via samenwerking met andere partijen

• Wel verwerken en producten in de vitrine maar geen verkoop op locatie.
• WEBcams zodat men de bereiding van a tot z altijd kan volgen en de activiteiten op locatie kan promoten

• GEEN winkelfunctie in het agrarische gebied:
• De binnenstad van Weert raakt winkels kwijt en daarmee ook uitstraling. Waarom dan een winkel toestaan in een agrarisch gebied??
• Een winkel in de binnenstad voorkomt veel bewegingen. geeft Weert als stad meer allure en het buitengebied minder verkeer.
• De winkel zorgt voor veel verkeersbewegingen die de buurt ongewenst acht.

• Tijdens ‘Promotie dagen’ is er wel een mogelijkheid tot bestellen en verkoop.
• Tijdens Educatie wel proeven en bestellen geen fysieke verkoop

Winkel en automaat  worden ervaren als een ‘ongeleid projectiel’ waarbij niet duidelijk is wat het gaat worden.
Als de winkel gaat lopen kan dit ruim 400 bewegingen per week extra betekenen.
Met dat getal in het achterhoofd komt de klankbordgroep met de volgende voorstellen

Winkel / Automaat



Streekmarkt – volgens Klankbordgroep

Wat is WEL mogelijk;

• Promotie van de Stadsboerderij producten kan ook via de Weerter Markt / Jaarmarkt
• Hier kunnen alle producten van de Stadsboerderij verkocht worden en zo kan aan extra bekendheid gewerkt worden

• In plaats van streekmarkten, 2 x per jaar een Stadsboerderij promotie dag 
• 2 x per jaar; b.v.  in voorjaar en najaar (oogstdankfeesten van vroeger) wordt zo’n dag georganiseerd
• Naast de optie van de Weerter week- en jaarmarkt mogelijkheden zijn dit extra dagen om het bedrijf te promoten

• Dit zorgt voor een acceptabele druk op de verkeersveiligheid en leefbaarheid

Streekmarkt wordt ingeschat op 26 keer per jaar met telkens 358 bewegingen per dag

Er is in Weert al een weekmarkt en jaarmarkt waarvan het voortbestaan moet worden geborgd. 
Waarom dan nog extra markten in het buitengebied??

Streekmarkt



Educatie/Promotie – volgens Klankbordgroep

• Max. 2 x per week een activiteit overdag (08:00 – 18:00) 

• Max. 1 x per maand een avond activiteit (18:00 – 23:00) 
• Wij kunnen ons niet voorstellen dat er voor de Stadsboerderij cq Global Food Groep meer dan 2 activiteiten per week nodig zijn. 
• Mochten we het fout zien dan graag meer info aanleveren.

• Geen recreatieve/horeca functie voor deze locatie

• Geen weekendactiviteiten (behalve een buurtfeest ;-)

• Op deze manier voorkomen we veel extra verkeer

• Tevens is het zo controleerbaar dat het niet uiteindelijk een kookstudio / horeca / … functie krijgt.

Nu aangegeven als Proeflokaal / Workshops / Educatie kan zorgen voor  240 extra bewegingen per week

Hier moet goed gekeken worden dat het Stadsboerderij / Global Food Group gerelateerde workshops zijn en geen andere 
commerciële activiteiten die niet thuishoren in het buitengebied.

Educatie / Promotie



Stadsboerderij vs Kippenbedrijf
Volgens initiatiefnemers zijn er 2 mogelijkheden: 

1. Het Stadsboerderij initiatief is haalbaar (en wordt gedragen door de buurt).
• Fam. Lemmers en de buurt willen geen situatie meer zoals vroeger

2. Het wordt weer een kippenbedrijf onder de Lemmersgroep of incl. vergunningen verkocht.
Buurtbewoners:

Kijkend naar de voorgelegde invulling van de Stadsboerderij (presentatie 4 maart j.l.) en de 
bijbehorende verkeersbewegingen zal de klankbordgroep en zeer waarschijnlijk ook de gehele buurt 
het initiatief NIET steunen.

‘Kippen zijn welkom, auto’s (cq verkeersbewegingen) niet’ 
Hierbij zullen we ons sterk maken dat het alleen bij de activiteiten op de locatie Koenderstraat 9 blijft, 
er geen andere activiteiten plaatsvinden (b.v. eieropslag betekent al 800 vrachtbewegingen) en de 
fijnstof en stank overlast beperkt blijft. 

Stadsboerderij vs Kippenbedrijf



Zienswijze Klankbordgroep
Zijn er nog vragen? ? ? ?

Afsluiting

(Opmerking: Ook de klankbordgroep vindt het moeilijk. Aan de ene kant hebben we te maken met de ondernemer/initiatiefnemers 
en aan de andere kant de familie Lemmers als buurtgenoten)


