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Beste 

Op22juli 2019 ontvingen wij uw aanvraag vooreen bijdrage op grond van de
subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 20L7 voor Hoogstraat 11.
Aanvullende gegevens zijn ontvangen op 16 oktober 2019. Het betreft het verbeteren
van het aanzicht van dit pand door het wijzigen van de winkelpui en het aanbrengen van
gevelverlichting. Hieronder leest u ons besluit.

Subsidietoekenning onder voorwaarde
Op 10 december 2019 hebben wij besloten u een subsidie toe te kennen voor
gevelverbetering van Hoogstraat 11. 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 14 februari 2019 positief geadviseerd over uw plan en stelde daarbij voorwaarden aan
de uitvoering. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de omgevingsvergunning
2OL9/0052/OG van 26 februari 2019.
De subsidiabele kosten van de werkzaamheden bedragen € 3.285,--. D¡t bedrag is
exclusief BTW. Omdat de BTW verrekenbaar is, is het bedrag exclusief BTW subsidiabel.
Op grond hiervan verlenen wij u een subsidie van 50o/o, dus € 1.643,--.

Afwijking van verleende vergunning
Bij controle is gebleken dat de voorwaarden van de vergunning niet zijn opgevolgd.
Daarom is het plan opnieuw voorgelegd aan de Monumenten-welstandscommissie op 21
november 2019. De commissie adviseert negatief over de zwafte kleur van de boog.
Door het zwaft schilderen van de grote boog gaat de beoogde architectonische eenheid
verloren. De commissie adviseert de boog in dezelfde kleur als de andere natuurstenen
elementen af te werken. Op die manier wordt de gewenste gevelverbetering bereikt en
wordt de architectonische eenheid hersteld.
Gezien het advies van de Monumenten-welstandscommissie stellen wij een voonryaarde
aan de uitbetaling van de subsidie.
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Uitbetaling
Omdat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en de financiële eindverantwoording is
goedgekeurd, wordt de subsidie op uw rekening overgemaakt zodra de grote boog in
dezelfde kleur is uitgevoerd als de bovenliggende natuurstenen elementen. Dit meldt u

bij mw. Jongeling van de afdeling R&E via i.jonoelino@weert.nl.

Rechtsbescherming
Dit besluittreedt in werking na de bekendmaking ervan doortoezending aan de
belanghebbenden. Tegen dit besluit kan in overeenstemming met het bepaalde in de
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 ondeftekend en dient in elk gevalte bevatten:
. de naam en adres van de indiener;
. de dagtekening;
. een omschrijving van het besluit waaftegen 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
Bij vragen over deze brief neemt u contact op met mevrouw Jongeling van de afdeling
Ruimte & Economie via (0495) 575 265 of i.jonqelino@weert.nl.
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