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Onderwerp

Verlichtíng ih de binnenstad

Voorstel

Aan de raad voor te stellen een krediet van € 80.252,- beschikbaar te stellen voor
verlichting van de steegjes, voor sfeerverlichting alsmede voor verlichting van het
museum en het gebied tussen museum en kerk.

Inleiding

Op 29 maart 2017 heeft de raad kennis genomen van het programma voor de versterking
van het stadshart. Voor dit programma zijn gemeente en provincie Limburg een convenant
aangegaan. De gemeente ontvangt een bijdrage van de provincie van € 3,075 miljoen. De
gemeente financiert € 3,5 miljoen. Met deze middelen kunnen de programmaonderdelen
worden uitgevoerd.

Voor de aanpak van lelijke steegjes is in 2015 een prijsvraag uitgeschreven. Het initiatief
hiertoe is genomen door het Centrummanagement, BIZ Vastgoed, Stichting
Architectuurlijk Weert en bureau Beeldvang. In 2016 is de winnaar bekend geworden en
zijn de steegjes heringericht. Vergroening van de steegjes heeft deels plaatsgevonden of
wordt dit najaar uitgevoerd (krediet februari 2018). Sluitstuk van de aanpak van de
steegjes is de verlichting.

In het programma is verder nieuwe sfeerverlichting opgenomen vanaf de winter 2018-
2019. De sfeerverlichting is per komende winterperiode overgenomen door de
samenwerkende BIZ Ondernemers en BIZ Vastgoed alsmede het Centrummanagement.
Door hen is verzocht om een bijdrage in de kosten van de sfeerverlichting.

Bij de aanbesteding van de verlichting van de toren van de Martinuskerk is ook vrijblijvend
een offerte gevraagd voorde buitenverlichting van het museum en voor het maken van
een 'verbinding' tussen het museum en de kerk, middels licht. De gunning voor de
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verlichting van de toren van de Martinuskerk heeft plaatsgevonden, conform het krediet
beschikbaar gesteld d.d. L7 mei 2017.

Het Museum is recht tegenover de entree van de St. Martinuskerk gepositioneerd en

vooral herkenbaar door de uitgesproken rode luiken en de statige portiek met trappen.
Daarnaast zijn de twee flanken, ondanks verschil in stijl, ook interessante gevels om het
historische karakter te accentueren. Daarbij is de linkerzijde een belangrijke
oriëntatiewand richting de Nieuwe Markt en Muntpassage. De gevels van het museum zijn
op zichzelf al sprekend en mooi. Een witlicht accent is hier voldoende om de aandacht te
trekken. Er is hier geen behoefte aan uitgesproken kleurenspel en dynamiek. Daarom is de

basisverlichting gebaseerd op efficiënte grondinbouw lijnverlichting met witlicht. Op de

voorzijde is grondinbouw niet mogelijk en daarom wordt vanuit het balkon boven de

entree een armatuur gemonteerd. Een accent op de top en entree van het museum heeft
voldoende aandacht.

De openbare ruimte tussen de St. Martinuskerk en het museum is de uitgelezen plek om
iets extra's toe te passen om het historische verhaal en de relatie tussen beide objecten
aan te duiden. Een voorbeeld is het ontworpen beeldmerk: "Weert, van Hornestad".
Dergelijke uitingen zijn belangrijk voor de stadsidentiteit en kunnen met gobo projectoren
op het straatbeeld geprojecteerd worden. Ook zijn andere uitingen mogelijk zoals
sneeuwkristallen in de winter, bloemen in de zomer, een schaakbord, een voetbalveld, etc.
In het lichtplan zijn 2 gobo projectoren opgenomen om dergelijke uitingen te presenteren.
De projectoren worden gemonteerd op de mast die wordt geplaatst voor het aanlichten
van de toren van de Matinuskerk.

Beoogd effect/doel

Doel is het afronden van de aanpak van lelijke steegjes alsmede het continueren van de

sfeerverlichting in de winterperiode, het verlichten van het museum en het gebied tussen
museum en kerk.

Argumenten

1. Het opknappen van de lelijke steegies wordt afgerond.
In 2016 zijn een deel van het Paradijsstraatje nabij Langstraat, de onderdoorgang bij Van
Berlostraat en Meikoel en het steegje tussen Maasstraat en Walburgpassage opnieuw
ingericht. Met de initiatiefnemers is destijds afgesproken dat de gemeente zorg draagt
voor de verlichting. Het verlichtingsplan is bijgevoegd. Er worden grondspots geplaatst.
Daarnaast worden inbouwspots bij de onderdoorgang Maasstraat-Walburgpassage
geplaatst. Het betreft led-verlichting. De bestaande verlichting wordt verwijderd.

2. De nieuwe verlichting is eigentijds.
De steegjes worden op een moderne manier verlicht. Er wordt aangehaakt bU het groen

De sfeerverlichting tijdens de feestdagen wordt geborgd voor de komende 5 jaar, te
beginnen vanaf de winterperiode 2018-2019. Aan de Oelemarkt zijn nieuwe armaturen
voorzien (kroonluchters). Het museum wordt op een respectvolle manier verlicht. Een

verbinding tussen museum en kerk wordt met licht op een vernieuwende wijze
aangebracht.

3. Het plan voldoet aan het programma voor de versterking van het stadshart.
De verlichting van de steegjes maakt deel uit van het programma voor de versterking van
het stadshart. Dat geldt tevens voor de sfeerverlichting. Met de verlichting van het
museum wordt historie meer zichtbaar gemaakt in het straatbeeld. Middels verlichting
worden museum en kerk met elkaar verbonden.

Resumerend zijn de voordelen van de nieuwe verlichting
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Energiezuiniger t.o.v de huidige verlichting.
Meer mogelijkheden om op situaties in te spelen, door bv. kleuren.
Historie meer zichtbaar.
Meer eigentijdse verlichting.

Kanttekcningcn cn risico's

Om 'lichtvervuiling' te voorkomen wordt het licht in de nachtelijke uren uitgeschakeld. Dit
wordt ingeregeld.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De investering bedraagt € 80.252,-. Dit kan als volgt onderbouwd worden

Steegjes
De investering is € 16.180,- (excl. BTW). De afschrijvingstermijn bedraagt 20 jaar. Het
rentepercentage is t,25o/o. De jaarlast bedraagt € 1.011,-.

Sfeerverlichtino
De investering bedraagt€ I4.A72,- (excl. BTW) en wordt als bijdrage ineens aan het
Centrummanagement, BIZ Vastgoed en BIZ Ondernemers beschikbaar gesteld.

Verlichting museum en gebied tussen museum en kerk
De totale kosten van deze extra verlichting bedragen € 90.000,-. Voorgesteld wordt om
een bijdrage vanuit het programma van de binnenstad te doen van € 50.000,-. De
resterende kosten ad. € 40.000,- worden ten laste gebracht van het budget onderhoud
verharding i.v.m. het aanpassen van de verharding vanwege het aanbrengen van
'grondspotverlichtingen'. De afschrijvingstermijn van € 50.000,- bedraagt 20 jaar. Het
rentepercentage is I,25o/o, De jaarlast bedraagt € 3.125,-. Het onderhoud en beheer
wordt 10 jaar bij de leverancier ondergebracht.

Alles tezamen betekent dit een bijdrage ineens van € 14.072,- en een jaarlast van
€ 4.136,-.

Voor de verlichting van de steegjes zal ca. € 200,- per jaar benodigd zijn voor het
elektriciteitsverbruik. Voor de verlichting van het museum en het gebied tussen museum
en kerk wordt ingeschat dat het stroomverbruik op hetzelfde niveau blijft als nu het geval
is.

Stand van zaken orovinciaal 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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Onderwerp

Beschikbaar bedrag

Prog ra m mama na ger/advieskosten
Aa nstraalverlichting St. Martin us
Herhuisvesting RICK
Herinrichtin g Beekstraat
Museum

Raadsbesluit

29-03-20t7
t7-05-2017
17-05-2077
20-09-2077
25-70-2077

Prioriteiten
2fJL7 + 20L8
(kapitaallast)

€ 88.750
(=€ 62.500+

€ 26.250)
n.v.t.

-/- € 6,663
n.v.t.

-/- € 1.313
-/- € 45.734

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

-/- € 10.638
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

c 24.402
-/- € 11.046

Subsidie
(bijdrage
ineens)

€ 3.075,000

-/- € 100.000
n.v.t.

-/- € 500.000
n.v.t.
-/- €

1.108.750
-/- € 300,000
-/- € 310.000
-/- € 11.987

n.v.t.
-/- € 25.000
-/- € 50.000
-/- € 80.000

Gevelfonds
Luchtfi lters pa rkeerga ra ges
Wifi-netwerk
Vergroening en spelaanleidingen
Kiosk
Standbeeld Philips van Horne
Sokkel standbeeld Philips van
Horne
Restant
Vergroeni ng en spelaa n leiding
Nieuwe Markt
Gevelverbeteri ng M u ntco m p lex
Ve rl i ch ti n g steegj es, m Lr seu m I
gebied tussen museum en kerk
en sfeerverlichting

23-7r-2077
L3-72-2077
24-07-2078
28-02-2078
2B-06-2018
2B-06-2018
28-06-2018

14-1 1-2018

14-1 1-2018
19-12-2018

c 589.263

-/- € 440.004
-/- 4.136 -/- € 14,072

Uitvoering/evaluatie

De verlichting van de steegjes, museum en gebied tussen kerk en museum zal nog dit jaar
in opdracht worden gegeven. Uitvoering start vanaf Q1 2019. De bijdrage voor de
sfeerverlichting kan naar verwachting nog in 2018 worden gegeven. Daarmee wordt
voldaan aan de termijnen die de provincie heeft gesteld.

Commu n icatie/ pa rtici patie

Over dit voorstel heeft overleg plaatsgevonden met het Centrummanagement, in

aanwezigheid van de BIZ-vastgoed en de BlZ-ondernemers.

Stakeholders zijn betrokken geweest bij de beoordeling van de verlichting van het
museum en het gebied tussen museum en kerk in het kader van de aanbesteding.

Bij mijlpalen worden in samenspraak met de provincie Limburg publieksmomenten
gepland. In dit geval geeft de oplevering van de verlichting van de steegjes, museum en
gebied tussen kerk en museum een mooie gelegenheid voor een publieksmoment. Wellicht
kan dit tegelijk met de gereedkoming van de aanstraalverlichting van de kerktoren worden
ingepland.

Er wordt een persbericht gemaakt met betrekking tot dit voorstel

Voorgesteld wordt dit voorstel te agenderen als B-stuk
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Overleg gevoerd met

Intern:

OG: Peter Tobben, Dirk Franssen, Peter Claassen
R&E: Werner Mentens, Hugo Zontrop, Joke Jongeling
Projecten : Paul Verhappen
Financiën : Edward Salman

Extern

Centrummanagement
BIZ ondernemers
BIZ vastgoed
Stakeholders omgeving kerk en museum

Bijlagen:

1. Raadsvoorstel
2. Offerte en tekeningen verlichting steegjes
3. Verzoek Centrummanagement
4. Verlichtingsplan museum en gebied tussen kerk en museum
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