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Subsidie Gevelfonds voor Langstraat 12

Voorstel

Een bijdrage van € 10.604,-- te verlenen voor gevelverbetering van Langstraat 12 ten
laste van het Gevelfonds.

Inleiding

Op 2t december 2017 adviseerde de Monumenten-welstandscommissie positief over de
plannen om de pui van Langstraat 12 te wijzigen. In plaats van de gedateerde en zeer
contrasterende natuurstenen omlijsting, werd een bij de karakteristieke bovenpui
passende winkelpui voorgesteld. De aanvrager is destijds op de hoogte gesteld van de
mogelijkheden van het Gevelfonds. Het werk is inmiddels uitgevoerd en op 22 november
2018 is de aanvraag voor subsidie uit het Gevelfonds ontvangen.

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.

Argumenten

1. De aanvraag voldoet aan alle daarvoor geldende criteria
Zoals voorgeschreven ligt het pand Langstraat 12 in de binnenstad. Het betreft een aan
openbaar gebied grenzend bestaand hoofdgebouw. Het werk is dit jaar uitgevoerd.
Daarmee is voldaan aan de geldende termijnen,

¡ Niet akkoord
n Gewijzigde versie

le

tr A-stuk
E B-stuk
! C-stuk

De secretar¡s,

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeui I lehouder

R&E - Algemeen

Joke Jongeling
(049s-s75265)

M.l. (Martijn) van den Heuvel Msc

B&W-voorstel:
DJ-63429r

Zaaknummer:
633822

Publicatie:
nbaar

S B W

GG

W

MvdH

W

TG

W

WVE

W

PS

akkoord

til ffi mtl
bespreken

ffi" w
Soort beslu¡t: Besluit college

Weert,
29 november 2018

Beslissing d.d is. r:



2. Gevelverbetering is gerealiseerd
Deze gevelverbetering beantwoordt precies aan het doel van het Gevelfonds. Onder- en

bovenpui vormen in de nieuwe situatie weer een samenhangend en karakteristiek geheel

Dit project is vaker gebruikt als voorbeeld om andere eigenaren te enthousiasmeren.

3. De subsidie bedraagt 50o/o van de subsidiabele kosten
De kosten voor Langstraat L2 bedragen €.2t.2O8,--. Deze kosten zijn geheel subsidiabel.
Op grond hiervan wordt voorgesteld een subsidie van € 10.604,-- toe te kennen voor deze

gevelverbetering.

Kanttekeningen en risico's

Geen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Geen juridische en personele gevolgen.

In maart 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg een bedrag beschikbaargesteld
voor de versterking van de binnenstad van Weert. Hiervan is € 300,000,-- geoormerkt
voor de verbetering van de gevelkwaliteit.
Dit is de zevende subsidie die wordt verleend vanuit dit budget (P81000729/6333000).

Beschikbaar budget € 300.000,{x,

Stataonsstraat t:6lt6A
Kasteelplein 2

Markt 15

Hoogstraat 25

Wilhelminasingel 12

Hoogsraat 19-21

langstraat 12

Resteert

€ -80.000,00

€ -25.800,00

€ -2.180,00

€ -5.487,00

€ -20.000,00

€ -1.625,00

€ -10.604,00

€ 154.304,00

Duurzaamheid

Geen specifieke aspecten

Uitvoering/evaluatie

Toezicht op de uitvoering wordt gehouden doorde afdeling VTH. Bij de geldelijke
eindverantwoording worden het verloop en resultaat geëvalueerd. Dit project is reeds

uitgevoerd en gecontroleerd. Daarom kan direct tot uitbetaling van de subsidie worden
overgegaa n.

Com m u n icatie/ participatie

De aanvrager via bijgevoegde antwoordbrief informeren over de subsidietoekenning en -
u itbetaling.

Overleg gevoerd met

Intern:

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

Bijlagen:

a
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De subsidieaanvraag voor Langstraat 12 d.d. 22 november 2018
Su bsid ietoekenn ing (conceptbrief)
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