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Spelaa nleiding Korenmarkt.

Voorstel

Met bijgaande raadsinformatiebrief in te stemmen

Inleiding

De gemeenteraad heeft op 28 februari 2018 een krediet beschikbaar gesteld voor een
spelaanleiding op de Korenmarkt in de binnenstad. Dit besluit is een onderdeel geweest
van een krediet voor vergroening, spelaanleidingen en aankleding zitbanken. Dit voorstel
maakt deel uit van het programma voor de versterking van de binnenstad (programma
stedelijke ontwikkeling).

Vanwege diverse redenen blijkt het niet mogelijk de beoogde spelaanleiding op de
Korenmarkt te plaatsen. De combinatie van markt, evenementen, terrassen en route voor
hulpdiensten zorgt er voor dat het nagenoeg onmogelijk blijkt om de spelaanleiding
(hartje Weert) op de Korenmarkt te plaatsen. Indien we de spelaanleiding wel op de
Korenmarkt plaatsen, dan zou dit betekenen dat we deze meermaals of voor een lange
periode moeten verplaatsen. Dit heeft nadelen:

. Dit kost iedere keer weer geld.

. De veiligheid is hierdoor in het gedíng door het steeds op- en afbreken.

. Het effect/een herkenningspunt is er dan niet meer voor de bezoekers.

. Verplaatsing dient in ieder geval plaats te vinden bij de meeste grotere
evenementen. Dan kan de spelaanleiding niet gebruikt worden.

Ook is er geen gedragenheid voor de spelaanleiding bij de omliggende ondernemers. Dit
heeft uiteindelijk ook de doorslag gegeven bij het besluit om de beoogde spelaanleiding
niet te realiseren.
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De raad te informeren over de gewijzigde uitvoering van de spelaanleiding

Argumenten

Er rs ee¡l alternatief gezocht
Als alternatief wordt een 2-dimensionale spelaanleiding voorgesteld, zoals die ook op de

Nieuwe Markt zijn voorzien.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voo¡- de spelaanleiding en de aankleding van zitbanken is een krediet van € 78.000,-
beschikbaar gesteld op 28 februari 2018. De aankleding van de zitbanken is inmiddels
afgerond. Dit heeft € 20.980,- qekost. Er resteert € 57.O20,-. Nadat de vervangende
spelaanleiding op de Korenmarkt is gerealiseerd, resten nog middêlen. Deze worden
ingezet voor een spelaanleiding in het stadspark. Het voorstel is hiervoor een prijsvraag
uit te schrijven.

Ten aanzien van de financiën voor het programma voor de versterking van de binnenstad
het volgende. Einci dit jaar wordt cje eincibaians opgemaakt. Aisdan wordt inzichtelijk
hoeveel middelen er resteren en wordt een voorstel aan de raad gedaan hoe deze
middelen in te zetten.

Uitvoering/evaluatic

Eind januar¡ 2019 heeft de gemeente de tweede voortgangsrapportage van het plan voor
de versterking van de binnenstad naar de provincie Limburg gestuurd. Een herziene
subsidiebeschikking, met onder andere termijnverlengingen (gevraagd op onderdelen), is

ontvangen op 2 juni 2019. Uw college wordt hierover separaat geadviseerd.

Com mu n icatie/ participatie

Overleg met de horecaondernemers van de omliggende bedrijven heeft geleid tot deze
keuze. Beeldvang, bedenker van de spelaanleiding, is inmiddels op de hoogte gebracht.

De raad wordt geïnformeerd middels bijgaande brief

Overleg gevoerd met

Intern

OG: Peter Claassen, Frank van Kruijsdijk
Financiën : Edward Salman
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