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Geacht college,

Bij schrijven d.d. 28 mei 2019 heeft u een herijking van de subsidie voor het programma
stedelijke ontwikkeling in de gemeente Weert naar ons toegestuurd. Nadien heeft enkele
malen overleg met u plaatsgevonden, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau.
Hieronder informeren wij u over de stand van zaken.

Derde voortgangsrapportage
Bijgevoegd treft u de derde voortgangsrapportage aan van het programma stedelijke
ontwikkeling Weert. De rapportage heeft betrekking op 2019. De stand van zaken van de
onderscheidene projecten is gedetailleerd opgenomen, ondersteund met beelden. Veel is
al gerealiseerd of in uitvoering. Enkele zaken zijn in voorbereiding.

Aan het einde van de voortgangsrapportage is ingegaan op de projecten transformatie
verdiepingen Muntcomplex en het stadspark. Wij vragen hiervoor uw specifieke
aandacht.

Bij de transformatie van de verdiepingen van het Muntcomplex gaat het om de verkoop
en transformatie naar minimaal 35 woningen, waaronder 15 sociale huunruoningen. Nog
niet zeker is of dit voor 1 juli 2021 gereed is. Wij houden u op de hoogte.

Bij het stadspark gaat het om een verzoek om een bijdrage voor de opwaardering en
herinrichting, waarvoor wij op 4 oktober 2019 een brief naar u hebben geschreven.
Ondanks bestuurlijk en ambtelijk overleg hebben wij nog geen officiële reactie van u
mogen ontvangen. Inmiddels is bekend geworden dat de gemeente vanuit de Erfgoed
Deal een bijdrage van € 500.000,- ontvangt voor het stadspark. Wij hopen op korte
termijn uw reactie te mogen ontvangen, zodat we verdere stappen kunnen maken in dit
dossier.
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Bevoorschotting



De gemeente heeft een bedrag van € 1,5 mio bevoorschot gekregen van uw provincie.
Het vezoek is of de gemeente een aanvullende bevoorschotting van € 0,5 mio mag
ontvangen, gelet op de uitgaven die zijn gedaan door de gemeente als bijdragen ineens.
Het betreft de volgende projecten: herhuisvesting RICK, renovatie en restauratie
museum, gevelfonds, luchtfilters parkeergarages, verbetering stabiliteit Wifi-netwerk,
kiosk, standbeeld en sokkel ruiterstandbeeld Philips van Horne, opwaardering
Muntcomplex, sfeerverlichting, visie Kasteelsingel en onderzoekskosten. Met deze
bijdragen is ruim € 2 mio uitgegeven. De investeringen die de gemeente tot en met 2019
binnen het afgesproken programma heeft gedaan, zijn in veruit de meeste gevallen
geactiveerd, en vertegenwoordigen een investering van ruim € 2,7 mio.

Tot slot
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie
tegemoet. Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Marian Atts. Ze is
telefonisch bereikbaar op (0495) 575 22L en per e-mail via m.arts@weert.nl.
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