
 

     
 
 
 
 
 

WENSEN EN BEDENKINGEN 
 
 
 
 
Onderwerp: Weert-West, omgeving Lichtenberg 
 
 

 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 29 maart 2017; 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 29 maart 2017; 
 
gezien het voorstel van het college van B&W voor het aangaan met een overeenkomst met HQ 
voor de verkoop van openluchttheater De Lichtenberg met het omliggende terrein en de 
Boostenzalen met een aanleggende strook grond; 
 
 
overwegende dat: 
 
- de raad al jaren streeft naar een renovatie en gebruik van de Lichtenberg wegens het grote 

maatschappelijk belang van het complex; 
- HQ een plan voor herstel en gebruik heeft dat onder meer dit maatschappelijk belang dient; 
- de gemeente bereid is daarom het complex aan HQ te verkopen; 
- in de concept-overeenkomst echter de zorg voor en borging van het maatschappelijk belang te 

weinig tot uiting komt; 
 
 
spreekt uit als wens dat 
 
A. 
 
in de overeenkomst HQ-gemeente Weert de volgende considerans wordt opgenomen: 
 
in aanmerking nemende dat 
 
- door middel van de uitvoering van deze overeenkomst: 
- nadrukkelijk de ontwikkeling van Weert-West en in het bijzonder het ‘landschapspark De 

Lichtenberg’ een sterke impuls wordt gegeven; 
- wordt aangesloten bij de provinciale ambities om (rijks)monumenten niet alleen te restaureren, 

maar ook nadrukkelijk een maatschappelijke relevantie te geven door nieuw gebruik; 
-    rijks- en gemeentemonumenten niet alleen worden gerestaureerd en gerenoveerd, maar deze 

ook een relevant programma krijgen,, in dit geval onderwijs, sport en cultuur;. 
- de gemeente eigenaar is van het evenemententerrein aan de Kazernelaan; 
- Provisus eigenaar is van De Lichtenberg; 
- de gemeente en Provisus in 2015 gebruiksovereenkomsten hebben gesloten over het 

wederzijdse gebruik van deze eigendommen; 
- in deze gebruiksovereenkomsten afspraken zijn gemaakt over wederzijdse aankoop van deze 

eigendommen; 



- Provisus het evenemententerrein van de gemeente wil kopen ten behoeve van verpachting 
voor hippische activiteiten; 

- de gemeente het monument De Lichtenberg van Provisus wil kopen om restauratie en 
instandhouding mogelijk te maken; 

- de gemeente eigenaar is van de boerderijen De Helmonder, de Boostenzalen en de 
nabijgelegen opslagloods alsmede van enkele aangrenzende percelen grond;  

- De Lichtenberg een hoge architectonische, cultuurhistorische, ruimtelijke en geschiedkundige 
waarde heeft; 

- De Lichtenberg een Rijksmonument is en een belangrijk onderdeel vormt van het cultureel 
erfgoed van Weert; 

- de gemeente grote waarde hecht aan restauratie en instandhouding van het complex; 
- de restauratie en instandhouding van De Lichtenberg, de boerderijen De Helmonder, de 

Boostenzalen en de opslagloods alsmede enkele aangrenzende percelen grond (gezamenlijk 
te noemen het complex) alleen dan mogelijk is wanneer het complex geëxploiteerd wordt; 

- het geen kerntaak van de gemeente is om deze exploitatie te voeren en de gemeente dit wil 
overlaten aan een private partij; 

- HQ eigenaar is van het naastgelegen voormalige kazerneterrein;  
- HQ het complex van de gemeente wil kopen en bereid is het complex te exploiteren voor 

diverse doeleinden; 
- de mogelijkheden van deze exploitatie groot zijn vanwege de ruimtelijke relatie tussen het 

kazerneterrein en het complex en de faciliteiten die het kazerneterrein beidt voor gebruik van 
het complex (o.a. ruime parkeervoorziening); 

- de exploitatie plaatsvindt binnen de wettelijk kaders zoals onder andere opgenomen in het 
vigerende bestemmingsplan;  

- HQ bereid is het complex te restaureren met eigen middelen en met gebruikmaking van 
beschikbare subsidies; 

- de gemeente bereid is het complex te verkopen;  
- partijen hun onderlinge afspraken daarover wensen vast te leggen in onderhavige 

koopovereenkomst; 
 
 
B. 
 
in de overeenkomst een bepaling wordt opgenomen die regelt dat de gemeente eerste recht van 
koop heeft indien HQ het gekochte of een deel daarvan wil verkopen; 
 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Fracties CDA, VVD, Weert Lokaal, D66, SP en PvdA 
 
 


