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Kleine commissie, Welstandsvergadering 

nr.  type zaak nr. Onderwerp Advies 
KC_1 AO-3 2021-1449 Kloosterstraat 29 te Venlo, het 

veranderen van een winkel 
met bovenwoning in een 
winkel en 4 appartementen 

Centrum Blerick, welstandsniveau: bijzonder 
Het beleid is gericht op behoud en uitbouw van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit en structuur. 
 
Gebiedskarakteristiek 
Blerick is oorspronkelijk een typisch Maasdorp dat ontstond op een hoge oeverwal parallel aan de doorgaande langs de 
westelijke Maasoever. Bebouwing ontwikkelt zich eerst met name langs de Antoniuslaan/Pontanusstraat (Hoogstraat). Op 
basis van archeologische vondsten lijkt de bebouwing zich in de volle middeleeuwen ook ten noorden van de parochiekerk te 
hebben uitgestrekt. De oudste historische kaarten laten echter zien dat vanaf de Late Middeleeuwen de woningen - vooral 
boerderijen - zich alleen langs het zuidelijke deel van de Antoniuslaan en Pontanusstraat uitstrekken. De kerk ligt daarom in 
de noordoostelijke hoek van het dorpscentrum. De kruising met Antoniuslaan ¿ Helling/Kloosterstraat vormt de belangrijkste 
infrastructuur in het dorp. Langs Helling/Kloosterstraat en Maasbresestraat, die haaks op de langs de Maas verlopende weg, 
aansluiten ontwikkelt zich naarmate de tijd verstrijkt ook bebouwing. Deze opzet blijft tot in de negentiende eeuw intact. 
 
Advies 11-01-2022: positief 
Het betreft aanpassingen van een winkel met bovenwoning naar een winkel en vier appartementen. De entree naar een 
woonfunctie is voldoende leesbaar, het bellentableau is opgenomen in de beglazing van de pui. De voorziene dakkapel in het 
midden van het dakvlak aan de voorzijde en de uitbouw aan de achterzijde zijn voorstelbaar en passend in de omgeving. 
Daarmee een positief advies. 
 
 



KC_2 AO-2 2021-1695 Werf 1 te Venlo, het oprichten 
van een restaurant 

Maasboulevard, welstandsniveau: bijzonder 
Het beleid is gericht op behoud en doorontwikkeling van de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit. 
 
Gebiedskarakteristiek 
Om de aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten besloot de gemeente in de negentiger jaren tot herstructurering van 
dit deel van de binnenstad. De ingreep heeft geleid tot een nieuw winkelcircuit via de Maasstraat, een groots Maasfront én 
de herinrichting van de Oude Haven tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. De Maas is sindsdien prominent voelbaar in de 
binnenstad en ook het stedelijk leven speelt zich weer af bij het water. Gebied Maasboulevard bestaat globaal uit in twee 
zones: het rivierfront en de aanhechtingszone met de oude binnenstad. De samenhang met de oude binnenstad is zorgvuldig 
en komt tot uitdrukking in een naadloze verknoping met het stratenpatroon. Ook het architectuurbeeld is erg verwant aan 
de binnenstad; met name door het gebruik van roodkleurige bakstenen gevelmateriaal wordt de samenhang met de 
binnenstad onderstreept. 
 
Advies 11-01-2022: Positief 
Het betreft de beoordeling van een reeds gerealiseerd terras. Het terras is voorstelbaar en passend in zijn omgeving,  
daarmee een positief advies.   
 

KC_3 AO-1 2021-2240 Molenkampweg (sectie P 
1306) te Venlo, het oprichten 
van een woning en het 
aanleggen van een inrit/uitweg 

Springbeek, welstandsniveau: regulier 
Het beleid is gericht op het behoud van de karakteristieke elementen van het oorspronkelijke landschap. 
 
Gebiedskarakteristiek 
Het op een terrasrand gelegen agrarische dorp Hout-Blerick had oorspronkelijk uitlopers aan weerszijden van de Springbeek 
richting Maas. De aanleg van de kaarsrechte Baarlosestraat heeft de relatie tussen Hoverhofweg en Molenkampweg 
doorsneden. Ook hier is de karakteristiek van het landschap nog herkenbaar: op het lagere Maasterras waren de graslanden 
(beemden) en op het hogere Maasterras het bouwland (veld). Op de grens van beide terrassen stroomt de Springbeek. 
 
Advies 11-01-2021: aanhouden 
Het betreft een woning met een heldere voorbouw met kap, een achterbouw met een plat dak inclusief zonnepanelen en 
een carport. Het plan is secuur uitgewerkt en op tekening gezet. De commissie vraagt aandacht voor de entree, deze dient 
bescheidener en beter in verhouding tot de hoofdmassa vormgegeven te worden. Daarnaast ligt carport voor de voorgevel, 
dit is niet voorstelbaar. De commissie ziet een aangepast plan graag tegemoet. 
 

KC_5 AO-1 2021-2246 Lavendelweg 18 te Venlo, het 
veranderen en vergroten van 
een woning 

Stalberg (omgeving Casinoweg), welstandsniveau: regulier 
Het beleid is gericht op behoud en versterking van het waardevolle beeld dat met name in de naoorlogse periode vorm 
kreeg. 
 



Gebiedskarakteristiek 
De fraaie landschappelijke situatie van het gedeeltelijk beboste hoog terras werd in de jaren zestig van de twintigste eeuw 
alsnog benut voor de aanleg van een woonbuurt voor welgestelden met als karakter: riant wonen in het groen. De 
ruimtelijke hoofdstructuur bestaat uit een intern assenkruis van gebogen wijkontsluitingswegen: de Stalbergweg en de Karel 
van Egmondstraat. Ten noorden van de Stalbergweg overheerst het bos en beperkt de bebouwing zich tot linten langs de 
hoofdwegen. Ten zuiden van de Stalbergweg overheerst de bebouwing en beperkt het bos zich tot wigvormige stroken langs 
de wegen. De villaverkaveling bestaat overwegend uit vrijstaande, particulier en projectmatig tot stand gekomen woningen 
temidden van riante tuinen.  
 
Advies 11-01-2022: positief  
Het plan omvat de aanpassing van een bestaande woning. Het ontwerp leidt tot een kwalitatieve verbetering en is passend 
in de omgeving.  Het plan is voorstelbaar, daarmee een positief advies. 
 

KC_7 AO-1 2021-2197 Maasbreeseweg 286 te Venlo, 
het veranderen en vergroten 
van een woning 

Maasbreeseweg, welstandsniveau: regulier 
Het beleid is gericht op de ontwikkeling van een representatiever beeld van de bebouwing langs deze structurerende 
invalsweg. 
 
Gebiedskarakteristiek 
De Maasbreeseweg is een provinciale weg voor doorgaand verkeer die werd aangelegd ter vervanging van een 
verbindingsweg door diverse dorpskernen. De Maasbreeseweg is een van de belangrijkere verbindingswegen met de 
westelijke regio. Er is alleen sprake van aanliggende bebouwing nabij het stedelijk gebied van Blerick. De reconstructie ten 
behoeve van de aansluiting op de A73 heeft geleid tot een te verrommeld beeld met name nabij de aansluiting Riethofweg 
op Napoleonsbaan. 
 
Advies 11-01-2022: Aanhouden  
Het plan omvat de realisatie van twee dakkappelen in de kap aan de voorgevel en een uitbouw in de kap aan de achterzijde. 
De twee dakkapellen aan de voorzijde zijn voorstelbaar. De aanpassingen aan de achterzijde zijn niet in proportie tot de 
bestaande architectuur van de woning en niet passend in de landelijke omgeving. Gevraagd wordt om een meer bescheiden 
ontwerp, passend bij de typologie en in zijn omgeving. Een meer bescheiden dakraam ter hoogte van het trappenhuis, welke 
zich beperkt tot het dak is voorstelbaar. Daarnaast dient de voorziene dakkapel aan de linkerzijde een meter van de zijgevel 
te worden geplaatst voor een meer passend gevelbeeld. Een deur naar een niet afgesloten dak is niet akkoord. De commissie 
ziet een nadere uitwerking van het ontwerp graag tegemoet. 
 
 



KC_8 AO-1 2021-2188 Nijmeegseweg 12 en 14 te 
Venlo, het veranderen van 
twee winkelunits 

Welstandsniveau: bijzonder 
Het beleid is gericht op behoud en versterking van de bijzondere uitstraling van Via Venlo als regionaal koopcentrum 
 
Gebiedskarakteristiek 
Via Venlo is een groot koopcentrum met vele perifere detailhandelsvestigingen. Het gebied is tot stand gekomen als een 
transformatie van een deel van bedrijventerrein De Veegtes. Rond 1970 zijn de autoweg A67, Nijmeegseweg en de 
Weselseweg aangelegd, waardoor De Veegtes en het gebied Via Venlo een goed ontsloten en bereikbare locatie werd. 
Aanvankelijk was alleen sprake van een mega supermarkt. in de jaren negentig van de vorige eeuw vond een grootschalige 
uitbouw plaats tot de huidige perifere detailhandelszone langs de Nijmeegseweg. Binnen het gebied zijn anno 2012 circa 25 
zelfstandige winkels aanwezig, voornamelijk gericht op het thema "wonen en in en om huis": zoals meubelzaken, 
keukenshowrooms, een bouwmarkt en een tuincentrum. 
 
Advies 11-01-2022: Negatief 
Het plan betreft twee wijzigingen ten opzichten van een eerdere vergunde aanvraag. 
Unit 3 wordt in twee winkels opgesplitst, waarvoor een nieuwe winkel entree wordt voorzien. 
Tevens is de zone gereserveerd voor de reclame aanduiding op de voorgevel en is de luifel gewijzigd/vergroot. Zowel de 
reclame uitingen als de entreedeuren dienen in gelijk stramien en afmetingen als bestaand te worden voorzien. Daarnaast 
dient de reclame in losse letters te worden uitgevoerd voor een rustig gevelbeeld. Deze voorgestelde wijzigingen zijn 
daarmee niet voorstelbaar. 
 
Aan de achterzijde van unit 3B is een kooiladder in de oksel van het trappenhuis voorzien ten behoeven van de 
bereikbaarheid van het dak voor beheer en onderhoud. Deze functionaliteit dient opgenomen te worden in het bestaande 
trappenhuis.  
 

KC_9 AO-1 2021-2137 Schaapsdijkweg 14 te Venlo, 
het veranderen en vergroten 
van een woning, het oprichten 
van een tuinhuis en het 
aanleggen van een zwembad 

De Tichelarij, Welstandsniveau: bijzonder 
Het welstandbeleid is gericht op behoud van en voortbouwen op de bestaande waardevolle karakteristiek. 
 
Gebiedskarakteristiek 
In de jaren zestig van de twintigste eeuw werd de fraaie landschappelijke situatie van het Rijnbeekdal benut voor de aanleg 
van een aangrenzende woonbuurt voor welgestelden. Wigvormige plantsoenen verbinden het groen van het beekdal met 
een langgerekte groenstrook annex waterpartij in het midden van de woonbuurt. 
 
Advies 11-02-2022: Positief 
Het betreft aanpassingen en een uitbreiding van een woning, de realisatie van een tuinhuis en het aanleggen van een 
zwembad. De uitbreiding is ondergeschikt aan de woning en de voorgevel wordt behouden. Het is een kwalitatieve 
verbetering welke passend is bij de woning en in zijn omgeving, daarmee een positief advies. 
 



Grote commissie, Monumentencommissie 

nr.  type zaak nr. Onderwerp Advies 
GC_2 AO-2 2021-1891 Grote Kerkstraat 24 te 

Venlo, het splitsen van een 
woning in twee 
appartementen 
(gemeentelijk monument) 

Middeleeuwse stad, Welstandsniveau: bijzonder 
Het welstandsbeleid is gericht op het in stand houden van en voortbouwen op de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit 
van het waardevolle stadsbeeld, met speciale aandacht voor de cultuur- en bouwhistorische waarden van de bestaande 
bebouwing. Toepassen van voor de binnenstad kenmerkend materiaal- en kleurgebruik. Architectonische kwaliteit betekent 
hier: zorgvuldig ontworpen in de context, evenwichtig van opbouw en geleding en met een uitgekiende detaillering en 
materialisatie. Binnen dit kader is zowel een eigentijdse als een meer traditionele architectuur denkbaar. 
 
Gebiedskarakteristiek 
De historisch gegroeide, in hoofdzaak middeleeuwse binnenstad ging voor een deel verloren tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog. Rondom het historische assenkruis, de Lomstraat-Vleestraat en de Steenstraat-Gasthuisstraat-Parade bleef 
echter een groot deel van Middeleeuws Venlo bewaard. De Gasthuisstraat dateert nagenoeg nog geheel uit de vijftiende en 
zestiende eeuw. Hier ligt tevens het tot dusver oudste bekende huis van Venlo uit 1344. 
 
Advies 11-01-2022: aanhouden 
De aanvraag betreft het splitsen van een monumentale woning in twee appartementen. Het plan is toegelicht door de 
architect.  
 
Voorgaande punten zijn verwerkt: 
- De monumentale dakkapel op de noordelijke zijgevel is onderdeel van het monument en dient behouden te worden. 
- Het (deels) behouden van de tegelvloer van de tuinkamer is op tekening aangegeven, de vloer wordt deels behouden en 
afgewerkt met een glasplaat in aansluiting op de nieuwevloer waar de vloerverwarming in wordt verwerkt. 
- De uitwerking van de bergingen in de ruïne is op tekening aangegeven, de buitenunit van de warmte pomp wordt op het 
dak, uit het zicht, geplaatst.  
- Het monumentale pleisterwerk in hal en portaal naast de keuken, zowel de monumentale details als de structuur van het 
pand wordt behouden. 
- De detaillering van de kozijnen, zowel de bestaande als nieuwe situatie dienen op tekening te worden voorgelegd. 
- Het hekwerk op de nok dient wordt  behouden en is opgenomen op tekening 
- De voordeur wordt behouden 
 
De commissie vraagt aandacht voor de onderstaande punten: 
- Detaillering, vooral van belang zijn de details van de delen waar oud en nieuw bij elkaar komen. Zoals bij de transparante 
schuifpui bij begane grond-trap en hoe de bestaande uitbouw aan de achterzijde wordt geïntegreerd in de nieuwe ruimere 
glas uitbouw. Graag ziet de commissie ook detailtekeningen van de aansluiting van de tegelvloer en tegemoet.  
mm te zijn. 



- Wanneer er wienersprossen in de raamvlakken van de kozijnen worden toegepast, dienen deze gelijk te zijn aan de 
breedte van de  originele roeden van 28 mm.  
 
- De nieuwe dakramen dienen verticaal/ staand uitgevoerd te worden.  
- Er dient vanuit een historisch kleuronderzoek van de voorgevel een kleurenpallet van alle ornament-delen en kozijnen 
inclusief dakrand en dakkapellen bepaald te worden. Het kleurhistorisch onderzoek is aangevraagd, gezien de termijn 
waarbinnen dit mogelijk is ziet de commissie het als voorstelbaar wanneer dit in een later stadium afzonderlijk wordt 
voorgelegd.  
- Het verwijderen van de cementering aan de achtergevel, graag wordt de commissie nader geïnformeerd wanneer er nader 
onderzoek is gedaan. Zij staat hier in principe niet negatief tegenover, mits en tenzij dit op een wijze kan worden uitgevoerd 
welke de baksteengevel niet beschadigd. De commissie kan zich voorstellen dat de grijs gecementeerde linkerzijgevel 
richting buren in overleg met hen een ander voor te leggen uiterlijk krijgt.  
De commissie ziet een nader uitgewerkt plan graag tegemoet.  

GC_3 AO-1 2021-2048 Gasthuisstraat 9 en 
Gasthuisstraat (sectie I 
6010) te Venlo, het 
veranderen van een 
commerciele ruimte met 
garage en bovenwoning in 
een commerciele ruimte en 
4 appartementen 
(gemeentelijk monument) 

Middeleeuwse stad, Welstandsniveau: bijzonder 
Het welstandsbeleid is gericht op het in stand houden van en voortbouwen op de bestaande karakteristieke beeldkwaliteit 
van het waardevolle stadsbeeld, met speciale aandacht voor de cultuur- en bouwhistorische waarden van de bestaande 
bebouwing. Toepassen van voor de binnenstad kenmerkend materiaal- en kleurgebruik. Architectonische kwaliteit betekent 
hier: zorgvuldig ontworpen in de context, evenwichtig van opbouw en geleding en met een uitgekiende detaillering en 
materialisatie. Binnen dit kader is zowel een eigentijdse als een meer traditionele architectuur denkbaar. 
 
Gebiedskarakteristiek 
De historisch gegroeide, in hoofdzaak middeleeuwse binnenstad ging voor een deel verloren tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog. Rondom het historische assenkruis, de Lomstraat-Vleestraat en de Steenstraat-Gasthuisstraat-Parade bleef 
echter een groot deel van Middeleeuws Venlo bewaard. De Gasthuisstraat dateert nagenoeg nog geheel uit de vijftiende en 
zestiende eeuw. Hier ligt tevens het tot dusver oudste bekende huis van Venlo uit 1344. 
 
Advies 11-01-2022: aanhouden 
De aanvraag betreft aanpassingen aan een gemeentelijk monument ten behoeven van 4 appartementen. In hoofdlijnen in 
het plan voorstelbaar. De commissie vraag aandacht voor de wijze van de isolatie van de kap in relatie tot de voorziene 
badkamer/ natte ruimte. e kap en betimmering op zolder is van hoge monumentale waarde. Het verplaatsten van de 
badkamer naar de eerste verdieping en invulling van de zolderruimte als berging is een voorstelbare oplossing. Indien de 
kap wordt geïsoleerd ziet de commissie de detaillering hiervan graag tegemoet. De ingrepen aan de trapportalen zijn 
voorstelbaar evenals het maken van een nieuwe trap in één van de appartementen: de balklagen in het pand zijn op deze 
verdiepingen sub recent vernieuwd en daarom van minder monumentaal belang, terwijl de trappen, met uitzondering van 
die naar de zolder, van minder waarde zijn. Daarnaast geeft de commissie mee dat zij graag zouden zien dat de gemetselde 
en gecementeerde bakken in de kelder behouden worden. De commissie ziet een nader uitgewerkt plan graag tegemoet.  
 



GC_4 AO-1 2021-2221 Johannes Boscostraat 2 te 
Venlo, het restaureren van 
de buitenschil van de 
(voormalige) Don Boscokerk 

Welstandsvrij, welstandsniveau: Vrij 
Wanneer het niveau welstandsvrij is wordt niet vooraf beoordeeld of een bouwwerk voldoet aan de redelijke eisen van 
welstand. De verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke kwaliteit van het bouwplan is aan de initiatiefnemer. Er is wel een 
stok achter de deur om excessen (buitensporigheden) te voorkomen: de excessenregeling. 
 
Voor gemeentelijke- en rijksmonumenten geldt een uitzondering wat betreft de welstandsadvisering. Zij zijn altijd aan 
welstandsadvisering onderhevig, dus ook in welstandsvrije gebieden. 
 
Advies 11-01-2022: aanhouden 
Aanvraag omvat het restaureren van de buitengevels van de voormalige Don Boscokerk in Venlo. 
Voor het kerkgebouw is recentelijk een voornemen tot aanwijzing als gemeentelijk monument bekend gemaakt 
(voorbescherming van kracht). 
 
De vergunning plichtige werkzaamheden omvatten: 
- het uithakken en opnieuw voegen van alle gevels; 
- herstel raamkozijnen met plaatsing van voorzetramen; 
- vervangen van de bitumen dakbedekking; 
- slopen en opnieuw opmetselen van een schoorsteen. 
 
De tekening laat slechts een globaal beeld zien van de uit te voeren werkzaamheden. Het herstelplan geeft een meer 
inhoudelijke beschrijving van de noodzakelijk geachte werkzaamheden. De commissie geeft mee dat op harde wijze reinigen 
en impregneren van de baksteengevel niet wenselijk is. Graag krijgt de commissie meer inzicht in de huidige dakbedekking. 
Daarnaast dient de principe detaillering van de voorzetramen voorgelegd te worden waaruit o.a. blijkt of deze aan de 
binnen-/ buitenzijde van het kozijn wordt geplaatst en hoe deze wordt bevestigd. De commissie ziet een nader uitgewerkt 
plan graag tegemoet.  
 

Bent u niet uitgenodigd voor deze vergadering of wilt u informatie over de te behandelen plannen verkrijgen neem dan contact op met de secretaris. 
 
de secretaris van de Adviescommissie Welstand en Erfgoed, 
Lynn Hoogveld 
 
 
 
 
 


