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Beste meneer Coolen,

Op 22 december 2Ot7 vroeg u subsidie aan op grond van het Gevelfonds. Dat was in
eerste instantie voor het totale project Hoogstraat 23 en 25 en Hegstraat 26. Na overleg
met u worden voor de verschillende onderdelen aparte aanvragen ingediend. In deze
brief leest u ons besluit over uw aanvraag van 9 mei 2018 voor Hoogstraat 25.

Subsidietoekenning
Op 29 mei 2018 hebben wij besloten u een subsidie toe te kennen van € 5.487,-- (dit is
50o/o van de subsidiabele kosten) voor gevelverbetering van Hoogstraat 25. Uw aanvraag
voldoet aan de daarvoor geldende criteria, zoals ligging in de binnenstad en verbetering
van gevels van het hoofdgebouw gelegen aan openbaar gebied.
De totale kosten voor werkzaamheden aan Hoogstraat 25 bedragen € 282.000,--.
Hiervan is € 10.973,-- subsidiabel. Dit betreft de meerkosten van aangepaste kozijnen
met herplaatsing van glas-in-lood, het aanpassen van de hemelwaterafvoer en het
aanbrengen van gevelverlichting. De overige kosten betreffen regulier onderhoud en
interne werkzaamheden, hetgeen niet subsidiabel is in het kader van het Gevelfonds.

Aanvullende verbetering van het historische straatbeeld zou aanpassing van de winkelpui
zijn. Nu beslaat deze de begane grond van twee panden, zonder duidelijke
onderverdeling van de gevel op pandniveau. De pui is vrij recent, waardoor het
kapitaalvernietiging zou zijn deze nu geheel te wijzigen. Mocht u echter in de toekomst
overwegen deze pui aan te passen, verzoeken we u de structuur en ritmering van de
gevelwand te herstellen.

Voorwaarden
Aan de subsidie wordt de volgende voorwaarde verbonden:

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

Rechtsbescherming
Dit besluit treedt in werking na de bekendmaking eruan door toezending aan
belanghebbenden. Tegen dit beslult kunnen ln overeenstemmlng met het bepaalde in de
Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de toezending hiervan schriftelijk (dus
niet per e-mail) bezwaren worden ingediend bij het College van burgemeester en
wethouders van Weelt, Postbus 950, 6000 AZ in Weert.
Het bezwaar moet worden ondeftekend en dient in elk geval te bevatten:

. De naam en het adres van de indiener;

. De dagtekening;
¡ Een omschrijving van het besluit waartegen 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 in Roermond.

Tot slot
Uw plan draagt bij aan de beleving van de binnenstad en de Hoogstraat. De
karakteristieke, historische details blijven behouden en het pand zal door de verlichting
meer tot zijn recht komen. 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.ionqelinq@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
bu eester en wethouders,

G rinkman
secretaris


