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Kantoren < 200 m², transformatie
horeca/winkelpand, begane grond
Maatschappelijk, transformatie
horeca/winkel/kantoor/dienstverlening
Publieksgerichte dienstverlening < 200 m²,
transformatie horeca/ winkel/ kantoor/
maatschappelijk, begane grond
Sport, transformatie maatschappelijk
Zorgdoeleinden, bestaande woning,
intramuraal, min. 12 m² privéruimte p.p.
Evenementen
Detailhandel tijdelijk i.v.m. sloopnieuwbouw
Kantoor tijdelijk i.v.m. sloop-nieuwbouw
Publieksgerichte dienstverlening tijdelijk
i.v.m. sloop-nieuwbouw
Woning tijdelijk onder voorwaarde 1 erbij 1
eraf met kwaliteitszeef
Woning tijdelijk in verband met sloopnieuwbouw of nieuwbouw
Bed&Breakfast, bestaande woning, max. 4
slaapplaatsen, niet bij cat. 3 of meer bedrijf
Kamerbewoning, bestaande woning, max. 5
personen, min. 12 m² private ruimte p.p.
Voor zorgdoeleinden, intramurale zorg,
bestaande woning, min. 12 m² private
ruimte p.p.
Bedrijvigheid cat. 1 en 2
Tijdelijke woningen in de sociale huursector
voor specifieke doelgroepen
Kantoren < 200 m², transformatie
horeca/winkelpand, begane grond
Maatschappelijk, transformatie horeca/
winkel/kantoor/dienstverlening
Publieksgerichte dienstverlening < 200 m²,
transformatie horeca/ winkel/ kantoor/
maatschappelijk, begane grond
Horeca 1 aan de Oelemarkt
Horeca 1 en 2 aan het Kerkplein Stramproy
Sport
Cultuur/ontspanning/dag- en
verblijfsrecreatie
Evenementen
Detailhandel tijdelijk i.v.m. sloopnieuwbouw
Kantoor tijdelijk i.v.m. sloop-nieuwbouw
Publieksgerichte dienstverlening tijdelijk
i.v.m. sloop-nieuwbouw
Woning tijdelijk onder voorwaarde 1 erbij 1
eraf met kwaliteitszeef
Woning tijdelijk in verband met sloopnieuwbouw of nieuwbouw
Bed&Breakfast, bestaande woning, max. 4
slaapplaatsen, niet bij cat. 3 of meer bedrijf
Kamerbewoning, bestaande woning, max. 5
personen, min. 12 m² gebruiksoppervlakte
p.p.
Voor zorgdoeleinden, intramurale zorg,
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Weert-West















Kantoren






Bedrijventerreinen







Verkleuring
bedrijventerreinen







bestaande woning, min. 12 m²
gebruiksoppervlakte p.p.
Bedrijvigheid cat. 1 en 2
Vrije tijd/ cultuur/ ontspanning
Dag- en verblijfsrecreatie
Maatschappelijk
Evenementen
Detailhandel tijdelijk i.v.m. sloopnieuwbouw
Kantoor tijdelijk i.v.m. sloop-nieuwbouw
Publieksgerichte dienstverlening tijdelijk
i.v.m. sloop-nieuwbouw
Woning onder voorwaarde 1 erbij 1 eraf met
kwaliteitszeef, met uitzondering van het
terrein aan de Kazernelaan 101 (Horne
Quartier, voormalige KMS).
Woning tijdelijk in de sociale huursector
voor specifieke doelgroepen, met
uitzondering van het terrein aan de
Kazernelaan 101 (Horne Quartier,
voormalige KMS).
Bedrijvigheid cat. 1 en 2
Evenementen
Detailhandel tijdelijk i.v.m. sloopnieuwbouw
Kantoor tijdelijk i.v.m. sloop-nieuwbouw
Publieksgerichte dienstverlening tijdelijk
i.v.m. sloop- nieuwbouw
Publieksgerichte dienstverlening in zone
langs de Eindhovenseweg.
Maatschappelijke dienstverlening.
Bedrijvigheid cat. 1 en 2 voor zover gelegen
aan de Schoutlaan en op de kavels gelegen
tussen de Schepenlaan en de Schoutlaan
m.u.v. de panden die liggen aan de
Ringbaan-Noord.
Evenementen
Detailhandel tijdelijk i.v.m. sloopnieuwbouw
Kantoor tijdelijk i.v.m. sloop-nieuwbouw
Publieksgerichte dienstverlening tijdelijk
i.v.m. sloop-nieuwbouw
Toevoeging wit- en bruingoed aan
branchering PDV-locatie Roermondseweg –
Moesdijk, voor zover gelegen buiten de
Ringbaan en alleen ter plaatse van de
aanduiding PDV.
Maatschappelijk
Sport
Evenementen
Detailhandel tijdelijk i.v.m. sloopnieuwbouw
Kantoor tijdelijk i.v.m. sloop-nieuwbouw
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Gehele gemeente






Publieksgerichte dienstverlening tijdelijk
i.v.m. sloop-nieuwbouw
Bedrijvigheid cat. 1 en 2
Cultuur en ontspanning
Horeca 2 in monument, in buitengebied
tijdelijk
Woning tijdelijk i.v.m. sloop-nieuwbouw,
renovatie of nieuwbouw op bouwkavel
Kamerbewoning, bestaande woning, max. 5
personen, min. 12 m² gebruiksoppervlakte
p.p, in buitengebied tijdelijk
Voor zorgdoeleinden, mits intramurale zorg,
binnen bestaande woning, minimaal 12 m²
gebruiksoppervlakte per persoon, in
buitenbied tijdelijk

