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Subsidie op grond van het Gevelfonds voor Stationsstraat 16 en 164

Voorstel

Een bijdrage van € 80.000,-- te verlenen voor gevelverbetering van Stationsstraat 16 en
16A ten laste van het Gevelfonds.

Inleiding

In 1906 bouwde de firma Smeets, later de Koninklijke Smeets Offset, een drukkerij aan de
Nieuwstraat. Deze werd in 1947 uitgebreid met een aanbouw tot aan de Stationsstraat
(nummer 16). In de voorgevel kwamen reliëfs van Charles Eyck. In 1956 werd dit deel
aan de Stationsstraat nogmaals uitgebreid, nu onder architectuur van Pierre Weegels
(Stationsstraat 16A).
Na ingebruikname van de grotere en moderne drukkerij aan de Molenveldstraat 110, werd
het gebouw aan de Stationsstraat 16 en 164 verlaten. Voor een nieuwe functie in de jaren
'90 werd het gebouw voorzien van dichte gevelbeplating.
In 2016 is door de eigenaar vergunning gevraagd om dit complex om te bouwen tot
appartementen. De gevels krijgen daarmee weereen open en levendig karakter. Met het
in werking treden van de subsidieregeling Gevelverbetering Binnenstad Weert 2017,
kortweg Gevelfonds, ontstond de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor
gevelverbetering.

Beoogd effect/doel

Het doel van het verlenen van een bijdrage voor deze gevelverbetering is de historische
uitstraling en de belevingswaarde van de binnenstad te verbeteren.
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Argumenten

7.De aanvraag voldoet aan alle daarvoor geldende criteria.
Volgens de regeling dient het project te liggen in de binnenstad waartoe de Stationsstraat
behoort. Het betreft een aan het openbaar gebied grenzend bestaand hoofdgebouw. Het
werk is in uitvoering genomen voor 31 december 2018. Volgens planning is de einddatum
december 2018. Dit is ruim voor de gestelde termijn van 1 juli 2019'

2. Gevelv e rbeter¡ ng wo rdt ge rea I i see rd.
Door het verwijderen van de blinde gevelbeplating en het weer in gebruik nemen voor
bewoning krijgt het pand een levendiger uitstraling. Daarbij wordt voor het pand

Stationsstraat 164 de originele gevel van Pierre Weegels hersteld. Daarmee is sprake van
herstel van historische waarden. Detail is dat hier achter de gevelbekleding het wapen van
cle familie Smeets tevoorschijn is gekomen. Juist op deze plaats was in het ontwerp een

rozet opgenomen. Het terugplaatsen van het (gerestaureerde) familiewapen vcrstcrkt hct
historisch karakter. Geadviseerd wordt deze terugplaatsing als voorwaarde bij de

subsidieverlening op te nemen (zie bijgevoegde conceptbrief).
Een andere wijze van gevelverbetering is door een eigentijds ontwerp dat past in de

historische context. Gezien het positieve advies van de welstandscommissie van 10

november 2016 is deze ontwikkeling passend. Wel is het spijtig dat de originele
gevelreliëfs van Charles Eyck niet in de voorgevel van Stationsstraat 16 kunnen worden
teruggeplaatst vanwege de daglichttoctrcding van de daar gelegen appartementen. De

initiatiefnemer kan in overweging gegeven worden (een kopie of afbeelding van) de
gevelreliëfs elders in het project een plaats te geven.

3.Aanspraak kan worden gemaakt op subsidie voor twee panden breder dan 72 m1.

De subsidieaanvraag geldt voor het gehele project Stationsstraat 16/16A. Bouwkundig
wordt dit gezien als twee panden: Stationsstraat 16 en Stationsstraat 16A. Per 6 m1

gevelbreedte kan maximaal € 20.000,--- subsidie verstrekt worden. Voor bredere panden
geldt een maximum van € 40.000,--.
Bij dit project is sprake van twee panden met elk een gevelbreedte van meer dan !2 mt.
Daarom kan bij deze aanvraag een subsidie van maximaal tweemaal € 40'000,-- is

€80.000,-- worden toegekend.

4.De subsidie bedraagt 50o/o vân de subsidiabele kosten.
De totale kosten van het proJect beclragen € 574.511,--. Het deel daarvarl daL als

subsidiabel is aan te merken bedraagt €423.705,--. Er kan subsidie worden toegekend
van 50o/o van de subsidiabele kosten. Dit zou € 21t.852,-- zijn. Er is echter een maximum
aan de regeling gesteld, zie onder punt 3. Daarom wordt voorgesteld aan de
gevelverbetering van Stationsstraat 16 en 164 een subsidie toe te kennen van € 80.000,--

Kanttekeningen en risico's

Geen kanttekeningen en risico's.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen juridische en personele gevolgen.

Financiële gevolgen
In maart 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg een bedrag beschikbaar gesteld

voor de versterking van de binnenstad van Weet. Hiervan is € 300.000,-- geoormerkt
voor de verbetering van gevelkwaliteit.
Dit is de eerste subsidie die verleend wordt vanuit dit budget (P81000729/6333000).
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Beschikbaar budget
Stationsstraat 16/164
Resteert

€ 300.000,--
-/- € 80.000,--
€ 220.000,--

Uitvoering/evaluatie

Toezicht op de uitvoering wordt gehouden door de afdeling VTH. Bij de geldelijke
eindverantwoording worden het verloop en resultaat van de uitvoering geëvalueerd. Na
goedkeuring wordt de subsidie uitbetaald.

Comm u n icatie/ pa rticipatie

De initiatiefnemer via bijgevoegde antwoordbrief informeren over de subsidietoekenning
en de gestelde voorwaarden.

Overleg gevoerd met

Intern:

Edward Salman, afdeling Financiën,
Marian Arts, afdeling Ruimte & economie
Henk Creemers, afdeling Ruimte & economie.

Extern

Bijlagen:

Subsidieaanvraag voor Stationsstraat 16/16A van 29 januari 2018
Aanzichten van oude en nieuwe situatie Stationsstraat 16/16A
Su bs¡d ietoekenn ing (conceptbrief)
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Uw kenmerk
Ons kenmerk

Su bsid ietoeken n ing Gevelfonds Stationsstraat 16/ 1 6A

37595/47BOO4

Beste directie,

Op 29 januari 2018 vroeg u subsidie aan op grond van de subsidieregeling
Gevelverbetering binnenstad Weert 20t7, kortweg Gevelfonds. Het betreft
gevelverbetering van de panden Stationsstraat 161164 en Smeetspassage 7 t/m 47
Hieronder leest u ons besluit hierover.

Subsidietoekenn ing
Op 13 maart 2018 hebben wij besloten u een subsidie toe te kennen van € 80.000,--
voor de gevelverbetering van Stationsstraat 16 en 164. Uw aanvraag voldoet aan de
hiervoor geldende criteria, zoals ligging in de binnenstad en verbetering van een gevel
van het hoofdgebouw, gelegen aan openbaar gebied.
Uw aanvraag geldt voor het gehele project Stationsstraat t6/t6A en Smeetspassage 1

t/m 47 en de ingediende kosten bedragen € 574.5OL,--. Daarvan hebben wij als
subsidiabel aangemerkt een bedrag van € 423.705,--. Bouwkundig zien wij het project
als twee panden: Stationsstraat 16 en Stationsstraat 164.
Per 6 m1 gevelbreedte kan maximaal € 20.000,-- subsidie verstrekt worden. Bij bredere
panden is een maximum gesteld van € 40.000,--. Bij dit project is er sprake van twee
gevels die beide breder zijn dan 12 mL. Daarom kennen wij u voor dit project een
subsidie toe van in totaal € 80.000,--.

Voorwaarden
Aan de subsidie worden de volgende voorwaarden verbonden:

1. De geldelijke eindverantwoording met de aanvraag tot vaststelling van de
subsidie wordt ingediend uiterlijk 13 weken nadat de werkzaamheden zijn
uitgevoerd, doch uiterlijk 1 juli 2079;

2. Het bij Stationsstraat 164 verwijderde wapen van de familie Smeets wordt
gerestaureerd en in de gevel teruggeplaatst.

Voorts geven wij u in overweging (een kopie of afbeelding van) de gevelreliëfs van
Charles Eyck, zoals die oorspronkelijk in de gevel van Stationsstraat 16 waren

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
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opgenomen, een plaats te geven in of aan het pand. Plaatsing bij voorkeur zichtbaar
vanaf het openbare gebied.
De subsidie wordt overgemaakt op het door u opgegeven rekeningnummer nadat de
geldelijke eindverantwoording door ons is vastgesteld.

Rechtsbescherm ing
Dit besluit treedt in werking na de bekendmaking ervan doortoezending aan de
belanghebbenden. Tegen dit besluit kunnen in overeenstemming met het bepaalde in de
Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de toezending hiervan schriftelijk (dus
niet per e-mail) bezwaren worden ingediend bij het College van Burgemeester en
Wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weet.
Het bezwaar moet worden ondertekend en dient in elk geval te bevatten:
- de naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Tot slot
Uw plan betekent een grote verbetering van de beleving en levendigheid van de
Stationsstraat. Dit wordt bereikt door het verwijderen van de blinde gevelbeplating en
het herstellen van de woonfunctie met kwalitatief hoogwaardige gevels. Wij wensen u

veel succes bij de uitvoering van de werkzaamheden.
Bij vragen over deze brief neemt u contact op met mevrouw Jongeling van de afdeling
Ruimte & economie via (0495) 575 265 of i.jongeling@weert.nl.

Burgemeester en wethouders van

G.Brinkman,
gemeentesecretaris
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Voorgevel stationsstraat l-6 en L6a nieuwe situatie



ÇoO? c',^\^E) --à-) 
ì'Ì"a\ ì-S -òV

--..,.... ¿d.

\\1,

5
*\

I

1

1
i




