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Beste directie,

Op 9 mei 2018 diende u een aanvraag in voor een bijdrage uit de subsidieregeling
Gevelverbetering binnenstad Weeft 2Ol7 voor Hoogstraat L9-21. Het betreft het
aanlichten van deze panden. Hieronder leest u ons besluit.

Su bsidietoekenn ing
Op2t augustus 2018 hebben wij besloten u een subsidie toe te kennen van € 1.625,--
voor gevelverbetering van Hoogstraat 19-21. Uw aanvraag voldoet aan de daarvoor
geldende criteria, zoals ligging in de binnenstad en verbetering van een gevel van het
hoofdgebouw gelegen aan openbaar gebied.
De kosten voor het gehele project bedragen € 3.250,--. Dit bedrag is exclusief BTW.
Omdat de BTW verrekenbaar is, is het bedrag exclusief BTW subsidíabel. Op grond
hiervan kan een subsidie van 50o/o, dus € 1.625,-- verleend worden.

Voorwaarden
Aan de subsidie worden de volgende voorwaarden verbonden:

. Om de panden individueel herkenbaar te houden dient op de erfscheiding tussen
nummer 19 en 21 in de voorgevel een passende hemelwaterafvoerte worden
aangebracht en

. 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 2019.

De subsidie wordt overgemaakt nadat deze aan de hand van de geldelijke
eindverantwoording door ons is vastgesteld.

Rechtsbescherm ing
Dit besluittreedt 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
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niet per e-mail) bezwaren worden ingediend bij het College van Burgemeester en
Wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert,
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 verbetering van de beleving en levendigheid van de openbare
ruimte aan de Hoogstraat. 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.
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