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Onderwerp

Uw kenmerk
Ons kenmerk

verzoek bijdrage muziek in de binnenstad

sgsl2g/63t429

Beste heer Kooij,

Op 4 september 2018 hebben wij een verzoek van u ontvangen..In dit verzoek vraagt u
om een bijdrage voor sfeerverlichting tijdens de winterperiode en voor muziek in de
straten. Het verzoek is mede ingediend namens deBIT Ondernemers, de BIZ Vastgoed
en de Vereniging Vastgoedeigenaren Centrum Weert. Hieronder krijgt u een reactie.

Voor wat betreft het onderdeel sfeerverlichting in de winterperiode hebben wij de raad
voorgesteld om de volledige kosten te subsidiëren. De raad dient hier nog een besluit
over te nemen. Het vervolg van deze brief betreft alleen het onderdeel muziek.

Besluit
Wij hebben besloten om niet tegemoet te komen aan uw verzoek voor wat betreft het
onderdeel muziek in de binnenstad. Dit kunnen we als volgt onderbouwen.

Argumenten
Muziek in de straten maakt geen deel uit van het programma.
In tegenstelling tot wat in de brief wordt gesuggereerd maakt muziek in de binnenstad
geen onderdeel uit van het programma voor de versterking van de binnenstad.

De gemeente verzorgt voorzieningen waarvan u ten behoeve van muziek gebruik kan
maken.
De gemeente heeft Wifi aangelegd en heeft onlangs het Wifi-netwerk versterkt. Verder
kan gebruik gemaakt worden van de spankabels die op kosten van de gemeente zijn
aangebracht en worden onderhouden. Hiermee wordt door de gemeente al een bijdrage
geleverd.
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Tot slot
Wij hopen dat u begrip heeft voor ons standpunt. Heeft u nog vragen? Neemt u dan
contact op met Marian A¡ts. Ze is telefonisch bereikbaar op (0495) 575 22L en per e-
mail via m.arts@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en weth

G. Brinkman
gemeentesecretaris
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