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Onderwerp

Subsidie Gevelfonds voor Hegstraat 36.

Voorstel

Een bijdrage te verlenen van € 8.745,--, plus eventueel vrijvallende middelen tot een
maximale hoogte van € 40.000,--, voor gevelverbetering van Hegstraat 36 ten laste van
het Gevelfonds.

Inleiding

Op23 januari 2020 is een aanvraag ontvangen voorsubsidie op grond van de
subsidieregeling Gevelverbetering binnenstad Weert 20 1 7, kortweg Gevelfonds, voor
Hegstraat 36. Het betreft de gevelverbetering ten behoeve van een nieuwe
horecabestemming. Het bestemmingsplan dat tot I januari 2020 ter inzage lag, is
inmiddels onherroepelijk.

Beoogd effect/doel

Het doel van het verlenen van een bijdrage voor gevelverbetering is het verbeteren van de
historische uitstraling en de belevingswaarde van de binnenstad.

Argumenten

1.1 De aanvraag voldoet aan alle daarvoor geldende criteria.
Het pand Hegstraat 36 ligt in het gebied waarvoor de subsidieregeling geldt, namelijk de
binnenstad. Het betreft de gevel van het hoofdgebouw die aan het openbaar gebied ligt.
Op 10 december 2019 is de realisatietermijn van de subsidieregeling verlengd tot 31
december 2020. De verwachting is dat deze gevelverbetering tijdig is afgerond.

1.2. Verbetering van het aanzien van de gevel wordt gerealiseerd
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De gewenste gevelverbetering wordt gerealiseerd door een eigentijds ontwerp dat past in
de historische context. De Monumenten-welstandscommissie heeft op 22 januari 2020
positief geadviseerd over deze wijziging en sprak haar waardering hlerover ult.

1.3. De subsidie bedraagt 50o/o vãn de subsidiabele kosten.
De kosten voor de gevelverbetering, inclusief het aanbrengen van gevelverlichting,
bedragen € 115.170,--, inclusief BTW. De subsidie bedraagt 50o/o, Íll€!ärdaar is een

maximum aan verbonden. Per 6 mr gevelbreedte kan maximaal € 20.000,--- subsidie
verstrekt worden. Voor bredere panden geldt een maximum van € 40.000,--' Dit
maximum is voor Hegstraat 36 van toepassing. Daarom zou een subsidie van € 40.000,--
kunnen worden toegekend. Er is echter nog slechts € 8'745,-- beschikbaar.
Voorgesteld wordt een bijdrage van € 8.745,-- toe te kennen plus eventueel vrijvallende
middelen tot een maximum van € 40.000,-- als andere projecten lager uitvallen of zelfs
niet gerealiseerd worden.

Kanttekeningen en risico's

Geen kanttekeningen of risico's.

Financiële, personelc en juridische gevolgen

In maart 2017 hebben Gedeputccrde Staten van Limburg een bedrag beschikbaar gesteld

voor de versterking van de binnenstad van Weert. Hiervan is € 300.000,:: geoormerkt
voor verbetering van gevelkwaliteit.
Dit is de 25e subsidie en laatste die verleend kan worden vanuit dit budget (PBIOOO729/

6333000).

Beschikbaar budget

1. Stat¡onsstra at L6l L6A, 12 panden)

2. Kasteelplein 2

3. Markt 15

4. Hoogstraat 25

5. Wilhelminasingel 12

7. Langstraat 12

8. Hegstraat 24

9. Beekstraat 31

10. Schoolstraat 8

11. langstraat 6

12. oelemarkt 13

13. Oelemarkt 9
14. oelemarkt 10

15. Maasstraat 28

16. langstraat 8

17. Hoogstraat 2 en 2a

18. Oelemarkt 12

19. Markt 9

20. oelemarkt 7
21. Markt 1A en 18

22. oelemarkt 15

23. Hoogstraat 11

24. Markt 7

25. Hegstraat 36
Kesfeert

€ 300.000,00

€ -80.000,00

€ -25.800,00

€ -2.180,00

€ -9.208,00

€ -20.000,00

a-1.625,0-0
€ -10.604,00

€ -38.500,00

€ -9.000,00

€ -3.790,00

€ -2.710,00

€ -1.134,00

€ -3.810,00

€ -2.556,00

€ -1.504,00

€ -18.000,00

€-1.247,00
€ -1.815,00

€ -1.398,00

€ -1.000,00

€ -5.802,00

€ -1.091,00

€ -8.471,00

€ -40.000,00

€ -8.745,00
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Duurzaamheid

Door het vernieuwen van de gevel sluit de energieprestatie aan bij de huidige
kwaliteitsnormen. Daarnaast krijgt het gebouw weer een goede gebruiksfunctie wat
bijdraagt aan een duurzame toekomst.

Uitvoering/evaluatie

Toezicht op de uitvoering wordt gehouden door de afdeling VTH. Bij de geldelijke
eindverantwoording worden het verloop en resultaat geëvalueerd. Na goedkeuring wordt
de subsidie uitbetaald.

Gommunicatie/participatie

De aanvrager via bijgevoegde antwoordbrief informeren over de subsidietoekenning.

Overleg gevoerd met

Intern:

Edward Salman, afdeling Financiën
Marian Arts, Henk Creemers en Tjalle Fijlstra, afdeling Ruimte & economie

Extern

Monu menten-welsta ndscom m issie

Bijlagen:

Aanvraag subsidie Gevelfonds voor Hegstraat 36 d.d.23 januari 2020
Bestaande situatie en impressie gevelverbetering Hegstraat 36 met akkoord MWC
d.d.22 januari 2020
Conceptbrief toekenni ng
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