
 
 

AMENDEMENT 

 

Onderwerp: museumvisie 

 

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 25 januari 2017; 

Overwegende dat: 

- Weert als centrumgemeente een rijk cultureel aanbod moet hebben; 

- Weert als centrumgemeente ook een gemeentelijk museum moet hebben; 

- Een museum onderdeel is van een totaalpakket aan kunst en cultuur waarbij ervaringen en beleving 

(zien, voelen, ruiken, proeven, doen) centraal staan; 

- Het stadshart van Weert veel cultuur- en cultuurhistorie heeft; 

- Dit samenhangend zichtbaar gemaakt kan worden, door routing, activiteiten en branding; 

- Hiervoor samenwerking met andere partijen nodig is; 

- Een gedeelte van de collectie ook buiten het museum tentoongesteld kan worden; 

- Het museum een ondersteunende rol heeft, niet een leidende; 

- Het museum naast het presenteren van een collectie ook gebruikt kan worden als een 

laagdrempelige activiteitenplek waar ‘altijd iets te doen is’; 

- Weert meer kan en moet laten zien dan alleen de huidige collectie; 

- Ook bijv. Street Art en andere kunst- en cultuuruitingen een plek verdienen; 

- Qua investeringen (renovatie en herinrichting) het medium en light-scenario exact gelijk zijn; 

- Het light scenario slechts verschilt van het medium door een iets lagere exploitatie; 

- Dit verschil voor de overige kunst en cultuur heel veel betekent. 

 

Wijzigt het voorstel zodat het als volgt komt te luiden: 

1. De museumvisie vast te stellen; 

2. Het Light-scenario als uitgangspunt te hanteren bij de toekomstige exploitatie; 

3. Een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van € 100.000 om de kostenspecificatie van 

de renovatie en herinrichting uit te werken op basis van het Light-scenario. 

 

En draagt het College op: 

1 Een plan uit te werken waarin op vernieuwende wijze naar kunst en cultuur in brede zin gekeken 

wordt; 

2 Het museum in dit plan een ondersteunende, maar geen leidende rol te laten spelen; 

3 In dit plan leidend te laten zijn wat Weert al te bieden heeft aan cultuur en cultuurhistorie en 

hierbij aansluiting te zoeken door samenwerking. 

4 Het verschil in exploitatie van € 127.000 tussen de Light- en Mediumvariant structureel beschikbaar 

te stellen voor de uitvoering van dit plan. 

5 Dit plan bij de voorjaarsnota aan de raad voor te leggen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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