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Onderwerp

Eerste voortgangsrapportage in verband met de verleende subsidie voor de Stedelijke
Ontwikkelin g gemeente Weert.

Voorstel

Met de eerste voortgangsrapportage in te stemmen

Inleiding

De provincie Limburg heeft bij schrijven d.d. 15 september 2017 een subsidie toegekend
van € 3,075 miljoen voor de stedelljke ontwikkeling van Weert. De subsidie is gebaseerd
op het plan voor de versterking van het stadshart.

Een van de voorwaarden in de subsidiebeschikking is dat jaarlijks in december een
vooftgangsrapportage wordt overlegd, waarin per resultaatdoelstelling de inhoudelijke en
financiële stand van zaken wordt weergegeven.

Beoogd effect/doel

Het doel is te voldoen aan de voorwaarden in de subsidiebeschikking en de vooftgang te
monitoren.

Argumenten

1.1 In de rapportage wordt inzichtgegeven in de stand van zaken.
In de voortgangsrappoftage wordt gedetailleerd ingegaan op de voortgang van de
projecten. Het geeft daarmee een beeld van de stand van zaken.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

In te vullen door het B&W secretariaat:

¿dAkkoord tr Niet akkoord
- ¡ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder ¡ Gewijzigde versie

¡ Anders, nl.

Beslissing d.d

! A-stuk
¡ B-stuk
tr C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

-l

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder

Ruimte & Economie

Marianne Arts ¡orss-szszzr¡

A.F. (Frans) van Eersel

DJ-30822
Zaaknummer:

30821
Publicatie:
o nbaar

s B

ß

W

Ev'Ê

W

PS

W

GG

W

MvdH

akkoord

Ut ft V rnil
bespreken I q

Sooft besluit: Besluit college

/.fWeert,
22 december 2Ol7

De directeur,

-/E
Nummer



Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen.

Uitvoering/evaluatie

De vooftgangsrapportage geeft inzicht in de voortgang van het programma voor de

versterking van het stadshart.

Com municatie/ participatie

De vooftgangsrapportage wordt formeel per brief aangeboden aan de provincie Limburg
De provincie is informeel reeds op de hoogte gesteld. Met de provincie vindt 6-wekelijks
ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats.

Geadviseerd wordt dit advies op de TILS-lijst te plaatsen

Overleg gevoerd met

Intern:

Wethouder Martijn van den Heuvel
Financiën: Chantal van den Oever, Loet Koppen, Edward Salman
OCSW: Madelon van Hoef, Roel Deneer, Jac Lemmens
R&E: Werner Mentens, Joke Jongeling, Hugo Zontrop, Pierre Heuts, Sabine Brankaert
OG: Dirk Franssen, PatrikTrines, Maurice Smeets, PeterTobben, Monique Bessems, Wil op

het Roodt, Lucien Roye
PPS: Suzanne Eurlings, Paul Verhappen, Roeland Kolkmeijer

Extern

Provincie Limburg, Rob Cremers

Bijlagen

i.. Voortgangsrapportage
2. Brief aan de provincie Limburg

Pagina 2



GEMEENTE vtlEERT

Eerste voortgangsrapportage subsidie stedelijke
ontwikkeling Weert
Inleiding
De gemeente Weert heeft bij schrijven d.d. 15 september 2017 een subsidiebeschikking
ontvangen van de provincie Limburg. Op grond van deze beschikking is door de provincie
Limburg een bijdrage van € 3.075.000,00 beschikbaar gesteld voor het
uitvoeringsprogramma. De startdatum van dit programma is 1 oktober 2016. Uiterlijk 31
december 2019 dienen alle projecten gerealiseerd te zijn. Een van de voorwaarden is dat
jaarlijks een voortgangsrapportage wordt gemaakt. Dit document is de eerste
voortgangsra pportage.

Algemeen
Visie op het stadshart
Ten tijde van de totstandkoming van de aanvraag om een bijdrage voor stedelijke
ontwikkeling werd in Weert tevens een actualisatie van de Visie op het Stadshart
voorbereid. Deze visie is op 12 juli 2017 door de gemeenteraad vastgesteld en heeft de
status van Eerste partiële herziening van de Structuurvisie Weert 2025.

ü
De visie heeft vorm gekregen in vijf
ontwikkellijnen, waarbinnen meerdere
opgaven gedefinieerd worden :

1. Historie als leitmotiv
2. Verfraaiing binnenstad
3. Klimaatbestendige en gezonde stad
4. Functietransformatie en compact

kernwinkelgebied
5. Samenwerking bevorderen

Ítl¡t

ao at

De Visie op het Stadshart vormt het
fundament voor de uitvoering van het
programma stedelijke ontwikkel ing,
waarvoor subsidie van de provincie is
ontvangen. Het uitvoeringsprogramma is
opgehangen aan bovengenoemde vijf
thema's.

Bestemmingsplan Binnenstad 20 1 7
De actualisatie van het bestemmingsplan
voor de binnenstad is opgestart. Het
voorontwerp bestem mingsplan heeft
inmiddels ter inzage gelegen. In het
bestemmingsplan is het beleid uit de Visie
op het Stadshart verankerd. Het gaat
enerzijds om het vastleggen van het

men van functies. Het voornemen is in dekernwinkelgebied en anderzijds om het verrui
gebieden buiten het kernwinkelgebied (de aanloopstraten) de mogelijkheid voor
detailhandel te laten vervallen indien geen winkel meer aanwezig is. Echter kan er tot 3
jaar na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan via een omgevingsvergunning toch
een winkel gevestigd worden, indien gewenst. De verruiming van functies heeft betrekking
op kantoren (ook niet publieksgericht), sport, ontspanning, cultuur en onder voorwaarden
ambachtelijke bedrijven en functies op verdiepingen al dan niet gerelateerd aan de functie
op de begane grond. Wonen blijft als alternatief gehandhaafd, zonder een relatie met het
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aantal woningen zoals aanwezig. De procedure van het bestemmingsplan krijgt in 2018
een vervolg.

Afgesproken resu ltaten samengevat
De doorde raad gevoteerde kredieten per l januari 2018 zijn cursief aangegeven in
onderstaande tabel. Groen is gereed.

pro9ramma
binnenstad

regulier extra
investerinq

1 Historie als leitmotiv
A Verbeelding historie: zichtbaar maken

historie in straatbeeld
Standbeeld Philios van Horne € 50.000
Kunstwerk Stationsplein € 80.000
Fontein € 50.000
Kiosk € 25.000
Waterput € 50.000

B Renovatie/ resta uratie cu ltuurhistorisch
museum Jacob van Horne

€ 2.217.500 € 1.894.400

c 1O evenementen per jaar met minimaal
5.OOO bezoekers

€ 132.400

D Vergroten toeristische en recreatieve
belevino
Culturele waarden, innovatie en lef
Routeolanner cultuur

€ 70.000
€ 130.OOO

2 Verfraaiinq binnenstad
A Herinricht¡nq omqevinq Bass¡n € 1.490.000
B Herinrichtino en veroroeninq stadshart

Herstraten StationÞlein € 125.004
Verbeterplan Stationsplein € 136.000
Herinrichting Beekstraat tussen Markt en
verlenode Beekstraat

€ 210.000 € 35.000

Aanpak steegjes (Paradijsstraatje,
Maasstraat/Walburgpassage en Meikoe/Va n

Berlo Straat) IBIZ)

€ 5.000

Verlicht¡no steeoies € 5.OO0

Herinrichting Markt (ondergrond,
veroroenino)

€ 140.000

Aanlichten toren Martinuskerk € 165.000
Sfeerverlichtino vanaf winter 2018/2019 € 50.000
Verfraaiino Oelemarkt € 25_OOO

Herinricht¡no SmeetsDassaqe € 150.OOO
Herinrichtino Heostraat € 100.000
Veroroen i no binnenstad € 150.000
Verbeteren stabiliteit (dekking) en sterkte
Wifi-netwerk binnenstadx

€ 7.500 € 4.487

Gevelfonds € 300.ooo
c Verbeteren sDelaanle¡d¡nqen € 150.000
D Oowaarderen stadsoark lnieuw) € i.029.000
3 Klimaatbestendiqe veerkrachtiqe stad
A Realiseren retent¡evoorzieningen s¡nsel € 750.000
B 35O extra fietsenstallingen en 4

laadoalen voor elektrische fietsen
€ 160.000

c Verhogen aantrekkelijkheid en
verbeteren van de (lucht)lrwaliteit in en
rondom 6 oarkeeroaraqes
Verbeteren verlichtinq M untqaraqe € 64.000
Verbeteren verlichting parkeergarage
Walburooassaoe

€ 35.000

Verbeteren luchtkwal iteit oarkeerqaraoes € 310.OOO € 62.OOO

Slaoboom¡nstallatie M untqaraoe € 110.000
Vervanging slagboominstallaties
Ursulinengarage en parkeergarage
Walburooassaqe

€ 50.000
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pro9ramma
binnenstad

regulier extra
investerinq

Ooknappen oarkeeroaraoes lschilderenl € 243.000
Afsluitpalen € 100.000

4 Functietransformatie en com pact
kernwinkelsebied

A Transformatie leegstaande panden
part¡cul¡eren, teruqbrenqen leeqstand

B Herbestemming gemeenteliik vastsoed
Archiefbewaarplaats in nieuwe stadhuis € 850.000
Studiezaal en kantoren in Bibliocenter € 165.000
C'waftier, omzetting kantoor naar kleine
bedrijfjes

€ 300.040

Verolaatsino RICK naar Wilhelminasinoel 12 € 540.000
5 Samenwerki nq bevorderen

Advieskosten € 100.ooo
Totaal € 6.575.000 € 3.103.000 € 4.958.887
Totaal door raad oevoteerde kredieten € 5.082.500 € 3.103.O00 € 4.958.887

*Ligt voor in raad van 24 januari 2018

Afgesproken resultaten

7. Historie als leitmotief
a. Verbeelding van de historie: zichtbaar maken van historie in het straatbeeld, een

kiosk, een standbeeld, een fontein, kunst in de openbare ruimte en het zichtbaar
maken van de waterput zijn voorbeelden van projecten die bijdragen aan beleving,
aan cultuur en aan de verblijfskwaliteit in de stad.

b. Renovatie/ restauratie/ herinrichting van het cultuurhistorisch museum Jacob van
Horne naar hedendaagse eisen, in overeenstemming met de door de raad
vastgestelde Museumvisie. Er wordt een vernieuwd museaal concept gerealiseerd
door een ingríjpende verandering van de presentaties en aanpassingen in en rond
het gebouw. De kerncollecties van het Jacob van Horne museum, die
cultuurhistorisch van belang zijn, worden in dit nieuwe concept in samenhang met
een aangepaste verhaallijn getoond. Daarnaast wordt in de nieuwe opzet ruimte
voor wisselexposities voorzien, waarmee meer dynamiek in het museum ontstaat.

c. Een evenementenprogramma met in de kalenderjaren 2Ot7 en 2018 jaarlijks 10
evenementen met gemiddeld 5.000 bezoekers.

d. Vergroten van de toeristische en recreatieve beleving. De benoemde stedelijke
ontwikkelingen en actuele projecten zijn mede gericht op de aantrekkelijkheid en
het leefklimaat van de stad en dragen bij aan het vergroten van de toeristische en
recreatieve beleving van Weert en haar omgeving. Aansluiting kan gezocht worden
bij het provinciale beleidskader voor de toeristische vermarkting van Limburg
gericht op thematische belevenissen. De provincie verwacht dat de gemeente
hierbij samenwerkt met andere regio's/stakeholders om te komen tot een unieke
beleving. Belevingen die dermate uniek zijn zodat zowel inwoners als gasten
ambassadeur worden van de regio. Er wordt een cultuurplatform opgericht
waarbinnen diverse samenwerkingsverbanden en activiteiten worden ontplooid en
C'wartier fungeert als vitale broedplaats.

2, Veúraaiing binnenstad
a. Herinrichting van de omgeving Bassin: minimaal 15.000 mz. Het Bassin betreft de

noordelijke entree van Weert nabij de stadsbrug en vormt de verbinding tussen
het waterfront en de binnenstad. Het belangrijkste projectdoel is het verbeteren
van de verkeerssituatie voor de langzaam verkeersdeelnemers. Dit gebeurt door
afzonderlijke langzaam verkeersroutes aan te leggen, gescheiden van het
gemotoriseerd verkeer. Om de verblijfskwaliteit te verhogen en het
ontmoeten/verblijven te verbeteren, wordt het plangebied in zijn geheel een
kwalitatieve impuls gegeven/ onder andere door "upgrading" van een deel tot een
parkachtige omgeving.

b. Herinrichting (minimaal 12.000 m2 openbare ruimte) en vergroening (B5o m2
nieuw groen) van de binnenstad. Tevens het instellen van een gevelkwaliteitsfonds
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en verbeteren van spelaanleidingen. Tal van kleinere ingrepen dragen bij aan dit
project. De sfeer in de binnenstad wordt verder verbeterd door het plaatsen van
25 bomen en 22 groenelementen (in plantschalen/boombakken). De Martinuskerk
wordt aangelicht met eigentijdse led verlichting. Reparatie van, en aanpassingen
aan, het Stationsplein alsmede herinrichting van de Beekstraat, Hegstraat en
Smeetspassage. Met een in te stellen gevelkwaliteitsfonds worden minimaal vijf
gevels opgeknapt. Tevens worden spelaanleidingen verbeterd.

3. Klimaatbestendige een veerkrachtige binnenstad
a. Realiseren van 900 m2 aan retentievoorzieningen (singel). Het terugbrengen van

water in de singels is een langJarlg project. Het eerste deel van de
retent¡evoorziening wordt aangelegd bij een van de parels in de singel: omgeving
oversteek Langstraat - Stationsstraat. Met deze ingreep wordt ingespeeld op de
steeds warmer wordende binnenstad 'hittestress'. De aanwezigheid van water
zorgt voor beleving en kan spelaanleidingen geven. In de nadere uitwerking van
deze en andere plannen wordt rekening gehouden met de provinciale (uitvoerings)
kaders ten aanzien van stadsnatuur. De meest recente inzichten en technieken ten
aanzien van mogelijke waterberging in de stad en groen op straat, aan gevel en
op daken worden zoveel als mogelijk toegepast. Uitgangspunt is een
aantrekkelijkere leefomgeving waardoor de gezondheid van inwoners verbeteft.
Dit kan onder andere (maar niet uitsluitend) worden bereikt door het terugdringen
van verhard oppervlak, het vergroenen van gebouwen en openbare ruimte(n) met
als effect het bestrijden van fijnstof, de bevordering van biodiversiteit, het
vergroten van infiltratie en het tegengaan van hittestress. Deze maatregelen
moeten een positiefeftect hebben op de leefbaarheid en levendigheid in de
binnensteden.

b. Realiseren van 350 extra fietsenstallingen en vier laadpalen voor elektrische
fietsen. Het aantal fietsenstallingen in de binnenstad wordt uitgebreid met 350 en
er worden kwal itatief hoogwaa rdige stalli ngsmogelijkheden gerealiseerd.
Daarnaast worden 4 oplaadpalen gerealiseerd voor elektrische fietsen.

c. Verhogen van de aantrekkelijkheid van zes parkeergarages en verbeteren van de
(lucht)kwaliteit door toepassing van luchtzuiveringsinstallaties. In de Muntgarage
zijn reeds in 2016 slagbomen geplaatst. Ook in andere garages worden de
slagbomen vervangen (Ursulinengarage en Kromstraat/Walburgpassage) en wordt
'real time parkeren' gerealiseerd. De veiligheid in de garages wordt verbeterd door
de wanden te schilderen en door in de Muntgarage en Walburgpassage nieuwe
verlichting aan te brengen. Tot slot worden alle parkeergarages gebruikt als
luchtzuiveringsplekken ('de longen van de stad'), door ze te voorzien van
luchtzuiveringssystemen. Deze vangen fijnstof op en blazen schone lucht de stad
in. Hiermee wordt de hoeveelheid fijnstof in de stad teruggedrongen. Uitvoering
van de installatie is voorzien in 2017. Na plaatsing worden effectmetingen verricht
van de verbetering van de luchtkwaliteit.

4, Functietransformatie en compact kernwinkelgebied
a. Transformatie van leegstaande panden van particulieren: 4.527 mz commerciële

ruimte in het stadshart transformeren naar 58 huurwoningen. Een van de doelen
van de visie op de binnenstad is een compact kernwinkelgebied. Leegstaande
panden in de aanloopstraten en leegstaande verdiepingen zullen geen
commerciële functie meer krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kantoren. De
gemeente stimuleert herbestemming tot (sociale) huurwoningen. Wonen is een
functiewaar nog een groei in zit, de druk op de huurmarktis erg groot. Het aantal
1-persoons huishoudens neemt het meest toe. Daar zit ook de grote vraag.
Tevens komen commerciële m2 zodoende te vervallen.

b. De (winkel)leegstand wordt met 2.000 m2 teruggebracht: van 16.978 m2
(augustus 2016) naar t4.978 m2 (augustus 2019).

c. Herbestemming van gemeentelijk vastgoed: de clustering van het RICK in één
gebouw in het centrum zodat in het Muntcomplex ca. 4.000 m2 wordt
getransformeerd naar 35 woningen waaronder minimaal 25 sociale huurwoningen
Tevens verplaatsing van de archiefbewaarplaats, studiezaal en kantoren. Het
Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie is nu gehuisvest in de
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bovenverdiepingen van het Muntcomplex. De huisvesting is niet optimaal, de
huurlasten zijn hoog, terwijl RICK wordt geconfronteerd met teruglopende
subsidies. RICK en Wonen Limburg zijn tot overeenstemming kunnen komen
waarbij het RICK naar het HBo-Nederland pand (leegstand kantoorpand aan de
singel) verhuist. Er is bereidheid de leegkomende ruimten bij het Muntcomplex
deels te transformeren tot woningbouw. De archiefbewaarplaats is achter gebleven
in het oude stadhuis. Er is voor gekozen om de archiefbewaarplaats onder te
brengen in de kelder van het nieuwe stadhuis. De leeszaal en de kantoren worden
ondergebracht in het Bibliocenter. In dit gebouw is ook weertFM gehuisvest.
Hiermee wordt voorzien in de behoefte om erfgoed beschikbaar te stellen aan een
breed publiek. Door samenwerking van het archief, Bibliocenter en WeertFM
ontstaat de mogelijkheid om samen voor een groot publiek items te maken voor
radio en TV waarbij ook aandacht kan worden besteed aan bijzondere
archiefstukken en bijzondere gebeurtenissen uit het verleden.

Stand van zaken
7. Historie als leitmotief

a. Verbeeldino van de historie:
Een kiosk (gereserveerd bedrag € 25.000,-), een fontein (gereserveerd bedrag
€ 50.000,-), kunst in de openbare ruimte (gereserveerd bedrag € 80.000,-): nog
niet gestart als afzonderlijk project, loopt mogelijk mee in andere projecten.

Zichtbaar maken van de waterput: in voorbereiding
Gereserveerd bedrag: € 50.000,-
Alternatieven zijn in beeld gebracht en besproken met direct belanghebbenden
Nader onderzoek vindt plaats (o.a. stakeholders, hulpdiensten).

Foto waterput en impressies mogelijkheden zichtbaar maken

Standbeeld Philips van Horne: in voorbereiding
Gereserveerd bedrag: € 50.000,-
Een stichting voor het standbeeld Philips van Horne is opgericht en werft fondsen
voor voldoende middelen. De bijdrage van de gemeente moet nog aangevraagd
worden.

5
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Impressies ontwerp standbeeld

b. Renovatie/ restauratie/ herinrichtino van het cultuurhistorisch museum Jacob van
Horne naar hedendaaose eisen.

Raadsbesluit 25 oktober 2OL7: krediet van € 4.111.900,- beschikbaar gesteld
Schetsontwerp gereed, uitwerking en realisatie in 2078/20t9.

Impressie plan opwaardering museum en foto bestaande situat¡e

c. Een evenementenprogramma met in de kalenderiaren 2017 en 2018 jaarlijks 10
evenementen met oemiddeld 5.000 bezoekers.
Bijdrage gemeente aan evenementen: € 132.000,- (3101101-6425052)

Evenementen 2OL7:
1. 25 februari: start carnaval
2. 26 februari: optocht VV De Rogstaekers
3, 18 maart: paardenmark Stichting Weerter Fokpaardendag
4. 26 april: Maximaal, Oranjevrijmarkt, Oranjeweek
5. 13 mei: Landmachtdagen Koninklijke Landmacht
6. 4 Junl: Plnkstercullnalr Klwanls Weert
7. 9 juni: Triathlon Weert
B. 16 juni: Foodstock Minority Events
9. 7 juli: Braderie
10. 16 juli: Bantopa
11. 1 september: aankomst Boels Ladies Tour
12. L6 september: Cultureel lint
13.22 september: start kermis
14. t9 november: intocht Sinterklaas, start Huis van Sint Nicolaas
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8. Foodtruckfestival

10. Bantopa

12. Etappeplaats Boels Ladies Tour

9. Braderie

11. Cultureel Lint

13. Kermis
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14. Intocht van Sinterklaas 14. Huis van Sint Nicolaas



Foto's rote evenementen 2017

1. Carnaval 2. Rogstaekersoptocht

4. Oranjevrijmarkt, Oranjeweek

5. Landmachtdagen

3. Paardenmarkt

4. Maximaal
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d. Verqroten van de toeristische en recreatieve belevinq.
In het kader van Culturele waarden, innovatie en lef zijn verschillende projecten
uitgevoerd in de binnenstad;

. Het vestigen van media-initiatief Radar Limburg in Cwartier

. Limburg Festival editie 2017 op 23 augustus

. Appels en peren - Jamfestival op 25 juni

In de uitvoering van de Routeplanner Cultuur zijn een aantal plannen opgenomen
die een link hebben met het stadshart. Het opzetten van een stadslab en het
presentatiebeleid zijn projecten die in de binnenstad plaatsvinden.

Tal van kleinere evenementen, georganiseerd in de binnenstad, hebben in 20t7
plaats gevonden, onderstaand overzicht is niet uitputtend:

. 27 februari Rogstaekers . 23 augustus Kinderbraderie
kinderoptocht . 15 oktober Weerter Bier eno 26 februari Wieert Alaajf Food festival

. 25 maart Brandslang . 28 juli, 29 oktober Antje
o 26 maart Funday Market Festival
. 2 april - 17 september . 26 november Winters Weert

Tentoonstelling Trancender . 9 juni Singelloop
. t7 april Paranormaal c 23 juni Zomerfeest. 23 april Kinderfestival . 23 juni Streetbalmasters. 26 april Diep met Willy . 15 juni Sacramentsprocessie
. 4 en 5 mei Dodenherdenking . 25 juni Italiaanse dag

en bevrijdingsdag . 29 juni 13e Weerter
. 1 mei Muziek op terras beiaardfestival
. 12 mei Waanzinnig . 25 augustus Pleinfeest 5.0

winkelweekend . 26 augustus Nacht van. 18 mei Praktijkexamen Johnny Hoes
basisscholeo r 27 augustus Koopzondag in. 26 mei, 30 juni, 21 juli Spaans
Voculinaire . 1 september Power Papa's. 1 juli Color fun run . 3 september Bierfestival. 7 juli Braderie podiumfestival . B september ldem Dita

o 7 juli Oelemarkt de gekste . 9 september Modeshow. 7 juli Braderie Maaspoort . 10 september Watergooidag. 23 juli lbiza-Corona avondelì ¡ 16 september Fakkelestafette
. 4 juni Presentatie historische . t7 september Autoshow

voertuigen . !7 december open¡ng. 28 juli Bouwvakkersbal kerststal Birgitinessen
¡ 25 juni, 30 juli Heb Markt ¡ L7 december Santa Run¡ 3 augustus Salsa dansen

9

1i1
itt

Diep met Willy Marktconcerten



Kermis feestavond Oelemarkt

Santa Run

Nacht van de braderie

Koningsschieten

Kindercarnaval

Nacht van Johnny Hoes

Salsadansen
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2, Vertraaiing binnenstad
a. Herinrichtino van de omqevino Bassln: minimaal 15.000 mz.

Raadsbesluit 22 februari 2017, investering € 1.700.000,- (waarvan € 250.000,-
BDU gelden).
Stand van zaken: gereed

hoek Hoogpoort-Kasteelsingel voor hoek Hoogpoort-Kasteelsingel na

Hoogpoort voor Hoogpoort na

Kasteelsingel voor Kasteelsingel na
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Kasteelsingel naþ¡j Morregat voor

Parkeerplaats Bassin voor

Wilhelminasingel-Bassin voor

Kasteelsingel nabij Morregat na

Parkeerplaats Bassin na

Wilhelminasingel-Bassin na

: -

Verlengde Beekstraat voor

T2

Verlengde Beekstraat na



Officiële opening Gedenksteen

b. Herinrichtino (minimaal 12.000 m2 openbare ruimte) en veroroenino (850 m2
nieuw oroen) van de binnenstad.

Aanstraalverlichtino toren Marti nuskerk
Raadsbesluit 17 mei 2017: krediet € 165.000,-
Stand van zaken: in voorbereiding

Herstraten en verbeterplan Stationsplein, 800 mz
Kosten € 125.000,- en € 134.000,-.
Stand van zaken: grotendeels gereed (deel verbeterplan moet nog uitgevoerd
worden)

Foto Stationsplein nalerstraten en verbetermaatregelen

Herinrichtinq Markt, 1.400 mz
Kosten € 140.000,-
Stand van zaken: gereed

Foto Markt na herstrating en detailfoto oud (boven) en nieuw (onder)
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Herinrichtinq Beekstraat, L.625 mz
Raad 20 september 2017: krediet van €270.OO0,- beschikbaar gesteld, waarvan
€ 25.000,- uit vergroening.
Stand van zaken: in uitvoering

Beekstraat in uitvoering Beekstraat na

Herinrichtino Smeetspassaoe: 500 m2
Kosten € 150.000,-
Stand van zaken: plan is gereed, herinrichting vindt in najaar 2018 plaats, in
afstemming met uitvoering bouwplan transformatie pand hoek
Stationsstraat/Smeetspassage

Herinrichtino Heqstraat: 2.000 mz
Raming: € 100.000,-
Stand van zaken: plan is in voorbereiding

Vergroening: 1.000 mz. 25 bomen. 22 groenelementen
Raming: € 150.000,- (incl. € 25.000,- voor Beekstraat)
Stand van zaken: deels in voorbereiding
Gerealiseerd:

. Bassin: 12 bomen

Foto: plaatsen bomen aan Bassin/Kasteelsingel

14



Verfraaiing Bass¡n Nieuwe bomen Bassin

Nieuwe bomen Bassin (zijde Kasteelsingel)

. Beekstraat: 1 boom (gereed)

Beekstraat oud Beekstraat met boom

. Nieuwe Markt 9 bomen (in voorbereiding)

. Oud Kerkhof 3 bomen (in voorbereiding)

¡ Maasstraat 2 bomen (in voorbereiding)

15



a Kasteelplein: 90 m2 vergroening

Kasteelplein voor Kasteelplein na

. Beekstraat iangs randen en in boomvakken: in uitvoering

Boom oude situatie met boomrooster en nieuwe situatie met vergroening en zitelementen

Koren ma rkt, Oud Kerkhof, Maasstraat, Parad ijsstraatje, Wa I bu rg passage
in voorbereiding

Verbeteren stabiliteit Wifi -netwerk
Raming: € 7.500, extra investering € 4.487,-.
Stand van zaken: in voorbereiding
Besluit college 5 december 20L7, raadsbesluit krediet voorzien voor 24 januari
20 18.

Gevelkwaliteitsfonds, 5 gevels verbeteren
Raadsbesluit 23 november 2OL7: € 300.000,- beschikbaar gesteld
Stand van zaken: communicatie rondom regeling vindt plaats

Aanvullende middelen zijn door gemeente gevraagd en door provincie in principe
toegezegd voor verbetering gevel Muntpassage zijde Nieuwe Markt en Beekstraat
Gemeente dient dit nog nader te onderbouwen (mz transformatie).

Verbeteren spelaanleidingen
Raming: € 150.000,-
Stand van zaken: Korenmarkt in voorbereiding

a

c
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d. Opwaarderen stadspark
Dit betreft een nieuw initiatief, aanvullend op het plan. Het betreft de verplaatsing
van de houthandel aan de Biest 1-3 naar een bedrijventerrein en de herinrichting
van het perceel, zodat het wordt toegevoegd aan het stadspark.
Extra investering: € 3.025.000,-

!egn

I

at_": - - *-_-,

Tekening kasteel Nijenborgh anno 15e eeuw met voorhof en foto bestaande situatie

t7



3, Klimaatbestendige een veerkrachtige binnenstad
a. Realiseren van 900 m2 aan retentievoorzieninoen (sinqel).

Raming: € 750.000,-
Stand van zaken: in voorbereiding

b. Realiseren van 350 extra fietsenstallinoen en vier laadpalen voor elektrische
fietsen.
Beschikbaar € 160.000,- P2I401624 (2016)
Stand van zaken fietsenstallingen: in uitvoering

. Collegeplein: van 40 naar 128 fietsenstallingen (gereed)

. Raphaelpad van 0 naar 23 fietsenstallingen (gereed)

. Nieuwe Markt van 32 naar 148 fietsenstallingen (gereed)

. Beekstraat noordzijde van 0 naar 32 fietsenstallingen (24 gereed)

. Korenmarkt uitbreiding met 166 (in voorbereiding)

. Maaspoort uitbreiding met 24 (in voorbereiding)

. Wilhelminasingel uitbreiding met 44 (planvorming in samenhang met
singel)

Stand van zaken e-laad palen:4 zijn gerealiseerd, 1in voorbereiding.
Vier e-laadpalen staan op de volgende locaties: bewaakte fietsenstalling
Hegstraat, Beekstraat, Nieuwe Markt en Langpoort (Wilhelminasingel)
In uitvoering : Beekstraat
In voorbereiding: Korenmarkt

Collegeplein voor Collegeplein na

Sint Raphaelpad voor

18
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Nieuwe Markt voor

Beekstraat voor

Nieuwe Markt na

Beekstraat na

Verhoqen van de aantrekkeliikheid van zes oarkeerqaraqes en verbeteren van de
(lucht)kwaliteit door toepassinq van luchtzuiverinosinstallaties.

. Verbetering verlichting Muntgarage, € 60.000,-, gereed

. verbeteren verlichting parkeergarage walburgpassage, € 35.000,-, gereed

. Plaatsen slagboominstallatie Muntgarage, € 110.000,-, gereed

. Vervangen slagboominstallaties Ursulinengarage en Walburgpassage,
€ 50.000,-, gereed

. Opknappen Muntgarage en parkeergarage Walburgpassage (schilderen),
€ 243.000,-, gereed

. Afsluitpalen, € 100.000,- (in voorbereiding)

Voor

Plaatsen Luchtfilterinstallaties parkeergarages
Beschikbaar € 62.000,- (prioriteiten 2017)

c

i

c

.ft''-Ërl"î-a.F," ì; -

- -t- -.t

-

:È
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Raad 13 december 2017: krediet € 310.000,-
Stand van zaken: parkeergarage Walburgpassage gereed

Luchtfilterinstallatie parkeergarage Walburgpassage

20



4. Functietransformatie en compact kernwinkelgebied
a. Transformatie van leeostaande panden van particulieren: 4.527 mz commerciële

ruimte in het stadshart transformeren naar 58 huurwoninqen.

Gereed:
8 won. Beekstraat 70 at/m h,
3 won. Beekstraat 73,73a,73b
3 won. Hegstraat 6, 6a, 8
2 won. Maasstraat 8a, Bb
1 won. Oud Kerkhof 2
1 won. Walburgpassage 40
3 won. Sint Raphaelpad 22,24,26
1 won. Maasstraat 10

377
283
197
96
32

LO4
336
156
432

¡2
¡2
¡2
¡2
¡2
¡2
¡2
¡2
¡¡'¡21O won- Maasstraat 2R .28 a tlm 28i

32 won. totaal 2395 m2 (53o/o)

b De lwinkplìleeocfan.l wordt mcf 2 m2 teruooebracht: van 16 97R m2
(auoustus 2016) naar 14.978 m2 (auqustus 2019).
Wordt meegenomen in eindrapportage.

c. Herbestemminq van qemeentelijk vastqoed: de clusterinq van het RICK in één
qebouw in het centrum zodat in het Muntcomplex ca. 4.000 mz wordt
oetransformeerd naar 35 woninoen waaronder minimaal 25 sociale huurwoninoen.

Raad 17 mei 2017: krediet van € 500,000,- beschikbaar gesteld voor verplaatsing
RICK
Stand van zaken: in uitvoering
RICK heeft pand Wilhelminasingel 12 gekocht van Wonen Limburg. Pand moet nog
verbouwd worden. Planning is dat RICK cursusjaar 2018-2019 start op nieuwe
locatie. Verkoop verdiepingen Muntcomplex staat gepland voor eerste half jaar
2018.

Voorgevel Wilhelminasingel 12 Wilhelminasingel 12 zijde Sint Raphaelpad
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Verplaatsing van de archiefbewaarplaats, leeszaal en kantoren.
Kosten € 850.000,-
Stand van zaken: gereed 3e kwartaal 2017

Foto's nieuwe archiefbewaarplaats onder in stadhuis

De leeszaal en de kantoren worden ondergebracht in het Bibliocenter
Kosten € 165.000,-
Stand van zaken: gereed 3e kwartaal 2017

Foto's uitingen gemeentearchief (leeszaal en kantoren) gevel en entree Bibliocenter

I

o

-

h.4
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5. Samenwerking bevorderen
Onderzoeksbudoet
Raming: € 100.000,-
Stand van zaken: in uitvoering, uitgegeven is
. 600/o van de kosten effectenonderzoek

luchtkwal iteit parkeergarages
filmpje plan versterking stadshart
verkenning water in de stad
kadaster
Quick scan verlichting

€ 12.156,-
€ 1.000,-
€ 15.462,50
€ 95,-
€ 4.000,-

Totaal verplichtingen/uitgegeven € 32.856,-

Ouick scan verlichtinq
Er wordt momenteel een Quick scan verlichting uitgevoerd waaruit een overall kijk
komt hoe verlichting meegenomen kan worden in het programma, waarbij de
kosten onderdeel uitmaken van de onderscheidene projecten met bijbehorende
budgetten.

Fínancieel overzicht in cockpit

Investering vanuit programma binnenstad
ïnvecterino vanrit renrrliere h¡ rdoetten:
Totaal € 9.678.000,-

Daadwerkelijk uitgegeven e 4.254.035,- (=45o/o)

€ 6.575.000,-
€ 3.103-OOO_-

Raadsbesluit genomen:
Nog raadsbesluit te nemen

Projecten gereed:
Projecten in uitvoering :

Projecten in aanbesteding
(kredieten beschikbaar gesteld)
Projecten in voorbereiding :

€ 8.185.500,-
€ 1.492.500,-

(=84o/o)
(=160/o)

€ 3.977.000,-
€ 7.726.000,-

€ 2.482.500,-
€ 1.492.500,-

4to/o
t9o/o

260/o
l5o/o

Tot slot zijn inmiddels besluiten genomen voor extra investeringen ter waarde van
€ 4.958.887,- boven op de in het programma opgenomen investeringen.
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GEMEENTE vtlEERT

Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202MA MAASTRICHT

weert, l8JAil,2018

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

: Eerste voortgangsrapportage subsidie Stedelijke Ontwikkeling
: 2077/6L473
: Dl-30821

Geacht college,

Op 15 september 2017 heeft u een subsidiebeschikking naar ons gestuurd. Deze
beschikking heeft betrekking op het programma voor de versterking van het stadshart van
Weert. In deze beschikking is een subsidie van € 3,075 miljoen toegekend voor de
uitvoering van het programma. Hieronder informeren wij u hierover.

Voortgangsrapportage
Bijgevoegd treft u de eerste voortgangsrapportage aan van het programma. De
rapportage heeft betrekking op 2017. De stand van zaken van de onderscheidene
projecten is gedetailleerd opgenomen, ondersteund met beelden. Veel is al gerealiseerd of
in uitvoering dan wel in voorbereiding. Een aantal zaken dient nog te worden opgestart.
Verder zijn nieuwe projecten toegevoegd en worden extra investeringen door de gemeente
gedaan.

Overleg
Vol vertrouwen gaan wij het tweede jaar in van de uitvoering van dit programma. De
werkwijze, met frequent bestuurlijk overleg, functioneert ons inziens goed. Wij gaan er
van uit dat dit in 2018 overeenkomstig wordt voortgezet.

Tot slot
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met Marian Arts. Ze is telefonisch bereikbaar op (0495) 575 22L
en per e-mail via m.arts@weert.nl.

Met vriendel ijke groet,
burgemeester en wethouders,

G Brinkman
gemeentesecretaris

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert


