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Spelaanleid ing Korenmarkt
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Geachte leden van de raad,

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). Hieronder informeren wij u over de stand van zaken.

Beoogde spelaanleiding niet mogelijk
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
(haftje 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 geding 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.

Er is een alternatief gezocht
Als alternatief wordt een 2-dimensionale spelaanleiding voorgesteld, zoals die ook op de
Nieuwe Markt zijn voorzien.
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Eindbalans
Voordc spclaanlciding cn dc aanl<leding van zitbanken is een krediet van € 78.000,-
beschikbaar gesteld op 28 februari 2018. De aankleding van de zitbartken is inmiddels
afgerond. Dit heeft € 20.980,- gekost. Er resteert € 57.AZA,-. Nadat de vervangende
spelaanleiding op de Korenmarkt is gerealiseerd, resten nog middelen. 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. Eind dit jaar wordt de eindbalans opgemaakt. Alsdan wordt inzichtelijk
hoeveel middelen er resteren en wordt een voorstel aan de raad gedaan hoe deze
middelen in te zetten.

Tot slot
Wij gaan er van uit dat wij u met deze brief voldoende op de hoogte hebben gebracht.
Mocht u toch nog vragen hebben? Neemt u dan contact op met Wil op het Roodt. Hij is
telefonisch bereikbaar op (0495) 575 325 en per e-mail via w.ophet.roodt@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris
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