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Beste h ,

Op 16 augustus 2019 ontvingen wij uw aanvraag voor een bijdrage op grond van de
subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 2Ot7 voor Oelemarkt 15. Het betreft
gevelverlichting voor dit gemeentelijke monument. Hieronder leest u ons besluit.

Subsidietoekenning onder voorwaarde
Op 29 oktober 2019 hebben wij besloten u een subsidie toe te kennen voor de
gevelverlichting van Oelemarkt 15. 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 verlichting verhoogt de belevingswaarde van de gevel en de Oelemarkt. De
armaturen zijn echter (spier)wit afgewerkt. Omdat de armaturen zich op het muurwerk
bevinden dat steenrood is, vallen ze meer op dan nodig is. Daarom stellen we aan de
subsidie de voorwaarde dat de armaturen voor 30 november 2019 in dezelfde kleur als
het muurvlak worden afgewerkt.
De gevelverlichting ad € 2.182,-- (exclusief BTW i.v.m. verrekening van de BTW) is

geheel subsidiabel. Op grond hiervan kennen wij u een subsidie toe van 50% is
€ 1.091,--.

Uitbetaling
Omdat de verlichting al is aangebracht en de eindverantwoording is goedgekeurd, wordt

de subsidie op uw rekening overgemaakt zodra de armaturen op kleur zijn gebracht. Dit
meldt u bij mw. Jongeling van de afdeling R&E via i.ionqelino(òweert.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
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Wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.
Het bezwaar moet worden ondertekend en dient in elk geval te bevatten:
. de naam en adres van de indiener;
. de dagtekening;
. een omschrijving van het besluit waartegen 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
Uw plan betekent een verbetering van de beleving en levendigheid van de Oelemarkt.
Wij danken u voor uw inzet voor de verbetering van onze binnenstad.
Bij vragen over deze brief en uitbetaling van de subsidie neemt u contact op met
mevrouw Jongeling van de afdeling Ruimte & economie via (0495) 575 265 of
j. jonqeling@weert. n l.
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