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Op 12 juni 2019 ontvingen wg uw aanvraag voor een bijdrage op grond van de
subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2017 voor Markt 1A en 18. Het
betreft het verbeteren vån het aanzicht van dit pand door het slopen van de luifel,
plaatsen van een nieuwe pui en het aanpassen van de kleur. Hieronder leest u ons
besluit.

Subsidietoekcnning
Op 9 iuli 2019 hebben wij besloten u een subsidie toe te kennen voor gevelverbetering

van Markt 1A en 18. 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 monumenten-welstandscommissie heeft op 20 juni 2019 positief
geadviseerd over uw plan.
De subsidiabele kosten van de werkzaamheden bedragen € 11.603,--. Op grond hiervan
kennen wij u een subsidie toe van 50o/o, dus € 5.802,--.

Voorwaarden
Aan de subsidie worden de volgende voorwaarden verbonden:
. De omgevingsvergunning dient te zijn verleend voordat met de werkzaamheden wordt
gestarU
. De geldeltjke eindverantwoording met de aanvraag tot vaststelling van de subsidie
wordt ingediend uiterlijk 13 weken nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, doch
uiterlijk 30 november 2019.
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 ervan door toezending aan de
belanghebbenden. Tegen dit besluit kan in overeenstemmíng met het bepaalde in de
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Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de toezending hiervan schriftelijk (dus
niet per e-mail) bezwaar worden ingediend bij het College van Burgemeester en
Wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.
Het bezwaar moet worden t¡rttlertekel¡d erl diert[ irt elkgevalte bevatten:
. de naam en adres van de indiener;
. de dagtekening;
. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
. de gronden van het bczwaar.
Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Voorzlenlngenrechter van de Rechtt¡ank Lirttl¡urg, Postlrus 950, 6040 AZ Roermond.

Tot ¡lot

Uw plan betekent een verbetering van de beleving en levendigheid van de Markt en
Langstraat. 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 (0a95) 575 265 of iiongeling@weert.nt.
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