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Onderwerp

Kiosk Sint Raphaëlpad

Voorstel

Een krediet van € 25.000,- voor het plaatsen van een kiosk aan het Sint Raphaëlpad
beschikbaar te stellen.

Inleiding

Met de provincie Limburg is een programma voor de versterking van het stadshart
overeengekomen. De gemeente heeft ter uitvoering hiervan een bijdrage van de provincie
ontvangen. De gemeenteraad heeft op 29 maart 2017 kennis genomen van het
programma voor de versterking van het stadshart en het convenant dat met de provincie
Limburg is overeengekomen. Het plaatsen van een kiosk maakt deel uitvan dit
programma.

In de'Visie op het Stadshart' is dit programma opgenomen. Deze visie betreft een
actualisatie van de'Visie haft voor de stad'dat onderdeel uitmaakt van de'structuurvisie
Weert 2025'. De'Visie op het stadshart' is door de raad vastgesteld op 12 juli 2017.In de
binnenstad draait het steeds meer om het samenspel van diverse functies zoals winkels,
cultuur, horeca en evenementen. Verblijf en vertier wordt steeds belangrijker ten koste
van alleen het winkelen.

De 'Visie op het Stadshart' heeft vorm gekregen in vijf ontwikkellijnen, waarbinnen
meerdere opgaven gedefinieerd zijn. Een van deze ontwikkellijnen is 'Historie als
leitmotiv'. De ambitie voor de toekomst is het herwaarderen van onze historische
kwaliteiten: van de erfgoedruimten, de kleinschalige structuur en de monumenten. En
voortbouwen aan de binnenstad op basis van deze historische karakteristiek. Daarnaast
willen we meer activiteit in de binnenstad door onder andere het meer zichtbaar maken en
vergroten van de waarde van cultuur.

Cultuur dient meer zichtbaar te worden in onder andere het straatbeeld. Er wordt actief
beleid gevoerd op een experimenteel cultuurbeleid, waarin er ook aandacht is voor
broedplaatsen. Het Sint Raphaëlpad is een van de culturele broedplaatsen met Theater de
Huiskamer en het RICK dat zich gaat vestigen in het voormalige HBO gebouw. De kiosk op
het Sint Raphaëlpad is een idee van deze twee organisaties. Het idee is verder uitgewerkt
in samenspraak met bedrijven uit de regio; Buro Beeldvang en Smolenaers Constructie en
Plaatwerk. Het initiatief is dan ook te beschouwen als een initiatief dat van onderop is
ontstaa n .
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Het doel is het plaatsen van een kiosk in een open ruimte in het groen tussen de bomen
aan het Sint Raphaëlpad. Dit draagt bij aan het vergroten van de waarde van cultuur en

maakt cultuur meer zichtbaar.

Argumenten

1. De kiosk wordt een openbare voorziening.
De kiosk kan als podium worden gebruikt en is beschikbaarvooralle organisatics dic ccn

activiteit op het Sint Raphaëlpad organiseren. Er ligt daarmee geen directe koppeling met
-T-h¡¡+a¡ ¡la !J¡ ¡iclzamar an lraf DllV lÅat nn¡{ir rm rr¡ardf Ãñ ¡m hnnn ñaarmaa hnaft orI llçqLçr uç r rurJNqlll9l çll llçL l\¡vr\. I rv! l/vululll
geen hekwerk (valbeveiliging) rond het podium geplaatstte worden. Het beheervan de
schaakstukken en de praktische invulling dient nog nader onderzocht te worden. De kiosk
is verder voor iedereen beschikbaar. Bij evenementen dient overigens wel een

evenementenvergunning te worden aangevraagd.

2. Een kiosk r-s een verdere stap in de ontwikkeling van het Sint Raphaëlpad als
cultuurplein.

Met de vestiging van het RICK in het voormalige HBO pand ontwikkelt het Sint Raphaëlpad
zich verder als cultuurplein. De kiosk zorgt voor verdere drempelverlaging, kunst en
cultuur krijgt letterlijk vorm. Andere mogelijke locaties zijn het stadspark, de Markt en de
Nieuwe Markt. In het stadsparkwordt het ruiterstandbeeld geplaatst, de wens van de
ondernemers is om de Markt meer open te houden en de Nieuwe Markt dient als

evenementenplein ook open te blijven. Met een kiosk op het Sint Raphaëlpad worden de
investeringen ook mooi verdeeld over de binnenstad.

3. Aan de kiosk is een spelelement toegevoegd.
Op de vloer van het 'podium' is een schaakbord aangebracht, de schaakstukken hebben

een groot formaat. Het beheer van deze losse elementen dient nog nader onderzocht te
worden.

4. De kiosk wordt ingepast tussen de bomen aan het Sint Raphaëlpad.
De kiosk wordt geplaatst in een open gedeelte tussen de bomen aan de zijde van Theater
de Huiskamer. De fundering van de kiosk wordt uitgevoerd met stalen schroefpalen. De
woftels van de bomen blijven daarmee intact. De kiosk kan het hele jaar blijven staan. In
dat geval is een omgevingsvergunning nodig.

Kanttekeningen en risico's

Financiële gevolgen

De kosten zijn geraamd op € 35.000,-.
Hiervan wordt € 10.000,- ten laste gebracht van grootboeknummer 540O2O3,
economische categorie 6343945 (Routeplanner Cultuur). Dit budget is beschikbaar en

hoeft niet te worden meegenomen in het kredietvoorstel.

De resterende kosten ad. € 25.000,- worden ten laste gebracht van het beschikbare
budget voor de versterking van het stadshart. Dit bedrag is in overeenstemming met het
hiervoor geraamde bedrag in het programma voor de versterking van het stadshart.

Stand van zaken provinciaal subsidie en prioriteiten 2017 + 2018.
Om het totale financiële overzicht te houden van de projecten in het kader van de
versterking van het stadshart wordt bij elk voorstel een overzicht opgenomen en
aangevuld met het betreffende voorstel. Zie de tabel hierna.
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Beschikbaar bedrag

Progra m ma ma na gerladv ieskosten
Aanstraalverlichting St. Martinus
Herhuisvesting RICK
Herinrichtin g Beekstraat
Museum
Gevelfonds
Luchtfilters pa rkeerga ra ges
Wifi-netwerk
Vergroening en spelaanleidingen
Restant
Kiosk

Raadsbesluit

29-03-2017
17-05-2077
17-05-20t7
20-09-20L7
25-70-2077
23-17-2017
t3-12-20L7
24-Ot-20L8
28-02-2078

28-06-2018

Prioriteiten
20!7 + 2fJL8
(kapitaallast)

€ 88.750
=(€ 62.500 +

€ 26.2s0)
n.v.t.

-/- € 6.663
n.v.t.

-/- € 1.313
-/- € 4s.734

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

-/- € LL.s34
€ 23.506

n.v.t.

Subsidie
(bijdrage
ineens)

€ 3.075.000

-/- € 100.000
n.v.t.

-/- € s00.000
n.v.t.

-/- € 1.108.750
-/- € 300.000
-/- € 310.000
-/- € tr.987

n.v.t.
c744.263

-/- € 25.000

Uitvoering/evaluatie

De kiosk zal naar verwachting nog dit jaar geplaatst kunnen worden

Com m u n icatie/ pa rticipatie

De BIZ Vastgoed heeft aangegeven geen bijdrage te doen, omdat er geen ondernemers
zijn aan het Sint Raphaëlpad die meebetalen aan de BIZ.

Advies raadscommissie

Bijlagen

Schets en situatietekening kiosk.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Bu meester en wethouders van W
secretaris, de burqemeester,

G. Brinkman A.A.M.M. Heiimans
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N u m mer ra a dsvoorstel : DJ-489 I57

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weeft,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 20L8.

besluit

Een krediet van € 25.000,- voor het plaatsen van een kiosk aan het Sint Raphaëlpad
beschikbaar te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 juni 2018.

De oriffier. De voorzitter.

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heiimans


