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Onderwerp

Vragen conform artikel 40 RvO over Winters Weert.

Voorstel

De vragen conform bijgevoegde antwoordbrief te beantwoorden.

Inleiding

De WD heeft per brief van 27 december 20L7 vragen gesteld over Winters Weert 2017

Beoogd effect/doel

Beantwoorden van de gestelde vragen

Argumenten

n.v.t.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

De WD informeren door middel van bijgaande concept brief.
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Commun icatie/ participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

Afdeling VTH, L. Heesen, M. Steen, A. Adriaens

Extern:

n.v.t.

Bijlagen

Concept antwoordbrief.
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GEMEENTE vtlEERT

WD Fractie Weert
T.a.v. de heer T. van Gemert
Smeetspassage 4
6001 KM WEERT

uw brief van: 27 december 2017
uw kenmerk:

inlichtingen: L.M.l. Creemers-Schaeken
doorkiesnummer: 0495-575630

weert, 0lFEB.2018

Onderwerp: Vragen conform artikel 40 RvO over Winters Weert
Bijlage(n): -

Geachte heer van Gemert,

Naar aanleiding van uw brief van 27 december 2017 waarin u een aantal vragen stelt
(conform artikel 40 van de RvO) met betrekking tot het programma van W¡nters Weert
treft u hierbij de beantwoording aan.

Vraag 7. Hoe ervaart het college op dit moment de activiteiten die georganiseerd worden
in het kader van Winters WeertT

Het college omarmt alle initiatieven. Nieuw in 2OL7 waren de Santa Run en de kerststal
georganiseerd bij de zusters Birgittinessen. Uit de evaluatie blijkt dat beide activiteiten in
2018 zullen terugkomen. De overige activiteiten in het kadervan Winters Weertzijn
georganiseerd door het Centrum Management. Uitbreiding in de toekomst van winterse
activiteiten wordt toegejuicht.

Vraag 2. Zijn er recent nog aanvragen geweest van nieuwe initiatieven?

Voor 2018 zijn inmiddels nieuwe initiatieven aangereikt en daarmee een mooie aanvullíng
voor Winters Weert 2018. Deze initiatieven worden ook omarmd. Door Centrum
Management Weert worden deze voorbereid en georganiseerd. In geval samenwerking en
of afstemming met de gemeente nodig is wordt dit íngezet. Hierover is inmiddels overleg
opgestart en dient gekeken te worden hoe dit samengaat met de weekmarkt. Het betreft
diverse activiteiten voor in de binnenstad van Weert. Een overzicht van de gewenste
activiteiten en eventueel programma zijn bekend bij Centrum Management Weert. Zij
gaan over de invulling.

Vraag 3. Is het college bereid in gesprek te gaan met het'Pact van de Binnenstad'voor
een nieuwe invulling van Winters Weert, om te komen tot een écht Wintertand Weert met
daarin onder andere een grote kerststal en schaatsbaan?

De uitvoering van Winters Weert is in handen van Centrum Management Weert. Het
Centrum Management Weert heeft in deze overleg met het Pact van de Binnenstad.
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Hierin participeert ook de gemeente. Overleg is hiermee voorzien. Overigens is er
maandelijks afstemming over evenementen tussen de coördinator evenementen van het
Centrum Management Weert en de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Met vriendelijke groet

Burgemeester en Wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

Brinkman A.A.M.M. Heijmans



 

 

College van B&W Weert 
Postbus 950 
6000 AZ Weert 
 
 
 
Weert, 27 december 2017  
 
 
 
Betreft: Schriftelijke vragen m.b.t. Winters Weert (art. 40 RvO) 
 
 
 
Geacht College, 
 
Enkele jaren geleden telde de Weerter binnenstad veel activiteiten in de decembermaand, 
waaronder een grote kerststal en een ijsbaan. Met de komst van de kerststal in de tuin van 
de Zusters Birgitinessen is een begin gemaakt met nieuwe kerstactiviteiten, maar nog steeds 
ontbreken een aantal belangrijke activiteiten. Zo stond er de afgelopen jaren er een 
schaatsbaan in het Fransiscushuis aan de Biest, maar deze is niet meer teruggekeerd dit 
jaar. Wij vragen ons daarom af of het huidige programma van ‘Winters Weert’ nog wel 
voldoet aan de wensen. De Weerter VVD zou graag zien dat Weert een modern en divers 
programma aan activiteiten neerzet, met onder andere een kerststal, schaatsbaan en andere 
activiteiten voor zowel jong als oud. 
 
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben we een aantal concrete vragen: 

1. Hoe ervaart het college op dit moment de activiteiten die georganiseerd worden in het 
kader van Winters Weert? 

2. Zijn er recent nog aanvragen geweest van nieuwe initiatieven? 
3. Is het college bereid in gesprek te gaan met het ‘Pact van de Binnenstad’ voor een 

nieuwe invulling van Winters Weert, om te komen tot een écht Winterland Weert met 
daarin onder andere een grote kerststal en schaatsbaan? 

 
Met belangstelling zien wij de (schriftelijke) beantwoording van onze vragen tegemoet. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de fractie VVD 
 
 
Thomas van Gemert 
	


