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Onderwerp
Art. 40 brief Rvo Kerststal

Voorstel
Instemmen met bijgevoegde beantwoording van artikel 40 vraag

Inleiding
Middels een brief d.d.9-72-2015 is door de heer Engelen (Raadslid VVD Weert) een brief
ingezonden met betrekking tot de Kerststal in Weert.

In het voorgaande decennium heeft Weert een aantal keren de grootste Kerststal van
Europa en zelfs van de wereld mogen verwelkomen. Deze Kerststal werd door vele
vrijwilligers gemaakt en dit werd door het grote publiek hartelijk ontvangen. In de
piekjaren trok deze attractie maar liefst 150.000 bezoekers naar het centrum van Weert

De VVD zou deze attractie graag terugzien op de activiteitenkalender voor de komende
jaren. Uw college wordt gevraagd zich daarvoor in te spannen.
De aanwezigheid van de Kerststal in de Martinuskerk heeft er in het verleden aantoonbaar
in geresulteerd dat er meer bezoekers naar de binnenstad kwamen en was hiermee een
mooie promotie voor de stad Weert in het algemeen.

Beoogd effect/doel
1. Aantrekken van (meer) bezoekers naar de Weerter binnenstad
2. Promoten van Weert als stad in algemeenheid.

Argumenten
Zie inhoud bijgevoegde brief

Vergadering B&W van o¡-øt-2016
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Kanttekeningen
Indien vanuit het Pact geen draagvlak bestaat voor een Kerststal, zal de gemeente hier
niets in ondernemen.

Vanuit de Stichting Martinusmonument wordt geen levende Kerststal toegestaan in de

kerk i.v.m. de schade die dit aan kan brengen aan het monument.

Financiële, personele en juridische gevolgen
n.v.t.

Uitvoering/evaluatie
De regie ligt bij Centrummanagement Weert (Pact)

Communicatie/ particiPatie
Tils-lijst

Overleg gevoerd met

Intern:
Leon Heesen

Extern:
Centru mmanagement Weert

Bijlagen
1. Art. 40 brief Kerststal van WD
2. Antwoordbrief WD aan VVD
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GEMEENTE vyEERT

WD Weert
T.a.v. de heer J. Engelen
Smeetspassage 4
6001 KM WEERT

weert, 04I-|ÅART 2016

Onderwerp : Art. 40 vraag Kerststal

Geachte heer Engelen,

Op 9 december jl. hebben we uw brief ontvangen met betrekking tot de Kerststal in
Weert. In de brief geeft u aan dat de WD de Kerststal graag terug ziet op de
activiteitenkalender voor de komende jaren.

Onderstaand kunt u kennis nemen van onze reactie op uw vragen

1. Bent u het met ons eens dat een attractie als de kerststal Weert op de kaart zet?
De aanwezigheid van de Kerststal in de Martinuskerk heeft er in het verleden
aantoonbaar in geresulteerd dat er meer bezoekers naar de binnenstad kwamen en
was hiermee een mooie promotie voor de stad Weert in het algemeen. Bij een
succesvol vervolg zal dit wederom het geval kunnen zijn.

2. Bent u het met ons eens dat een attractie als de kerststal een positìeve bijdrage
levert aan Winters Weert?
Ja, een attractie als de kerststal kan een positieve bijdrage leveren. Het Pact van de
binnenstad is hierin de sturende partij.

3. Bent u bereid om in gesprek te gaan met de centrummanagement en het pact van de
binnenstad om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de terugkomst van de
kerststal?
Ja, de coördinator binnenstad van de gemeente, zal dit onder de aandacht brengen
bij het Pact.

4. Bent u bereid om bij een positieve uitkomst van dit gesprek faciliterend op te treden
bij de realisatie van deze kerststal?
Indien door het Pact wordt besloten om in het Winterprogramma een Kerststal op te
nemen, bestaat vanuit de de intentie om waar nodig te faciliteren

Met vriendelijke g roet,
burgem wethou

¿'
M.H. pen
gemeentesecretaris

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950,6000 Az Weert

Telefoon: L4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-ma¡l: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert
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College van B&W en gemeenteraad van Weert
Postbus 950

6000 AZ Weert

Betreft: art. 40 brief Kerststal

Weert,9-12-2015

Geacht College,

ln het voorgaande decennium heeft Weert aan aantal keren de grootste Kerststal van Europa en zelfs

van de wereld mogen verwelkomen. Deze kerststal werd door vele vrijwilligers gemaakt en dit werd
door het grote publiek hartel|k ontvangen. ln de piekjaren trok deze attractie maar liefst 150.000
bezoekers naar het centrum van Weert.

Als VVD zouden we deze attractie graag terugzien op de activiteitenkalender voor de komende jaren

en we vragen u, het College van B&W, om zich daarvoor in te spannen.

Dit voorstel brengt de volgende vragen met zich mee:

¡ Bent u het met ons eens dat een attractie als de kerststal Weert op de kaart zet?
r Bent u het met ons eens dat een attractie als de kerststal een positieve bijdrage levert aan

Winters Weert?
o Bent u bereid om in gesprek te gaan met de centrummanagement en het pact van de

binnenstad om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de terugkomst van de kerststal?
¡ Bent u bereid om bij een positieve uitkomst van dít gesprek faciliterend op te treden bij de

realisatie van deze kerststal?

ln afwachtlng op uw antwoord,

Met vriendelijke groet,

Joey Engelen

Raadslid VVD Weert
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