
                                           

Portefeuillehouder: W. Van Eijk Akkoord: Afdeling:

Programma: Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied.

Nummer Motie of 
amendement:

V.M.3

Partij: DUS Weert

Motie/amendement
Overwegende dat:
- Weert erfgoed en archeologie expliciet onder de aandacht wil brengen van inwoners en toeristen;
- Weert dit wil doen met activiteiten die typerend zijn voor de identiteit van Weert;
- Weert een molenrijke gemeente is;
- molens meerwaarde geven aan het gebied waarin ze staan;
- de Molenstichting Weerterland de vier gemeentelijke windmolens beheert;
- daarmee dit cultureel erfgoed behouden blijft;
- de Sint Annamolen in de wijk Keent een monumentale beltkorenmolen is met een actief vrijwilligersteam 
en tal van activiteiten;
- de molen tevens ter beschikking wordt gesteld voor tal van maatschappelijke, culturele en educatieve 
activiteiten;
- het daarom van belang is dat het voorzieningenniveau in en rond de molen op peil blijft;
- er ten behoeve van genoemde activiteiten een verzoek is gedaan tot de aanleg van een internet 
aansluiting in de molen;
- de eenmalige lasten voor deze voorziening circa 1200 euro bedragen en de structurele lasten circa 950 
euro per jaar;

Draagt het College op om in de Sint Annamolen Keent een internet aansluiting aan te leggen en de 
incidentele en structurele lasten te dekken binnen programma 5 cultuur en erfgoed.
Reactie portefeuillehouder in de raad
O Overbodig
x Ontraden
O Overnemen

Antwoord:
 Sec bezien vanuit de gemeente in de rol van eigenaar moet gesteld worden dat internet een 

huurdersvoorziening is. De gemeente faciliteert dit bij geen enkele huurder. Op basis van het 
gelijkheidsbeginsel zou de gemeente dit dan alle huurders moeten bieden (in elk geval de andere 
drie in beheer gegeven molens, maar ook sporthallen, buurthuizen etc). Dit zou een enorme 
precedentwerking hebben. Een internetaansluiting is de eigen verantwoordelijkheid van de 
huurder/gebruiker.

Vanuit het oogpunt van educatie, toerisme en aantrekkelijk maken van het erfgoed is internet in de 
molen zeer wenselijk. De Molenstichting ontvangt een beheervergoeding voor de vier molens van 
circa € 5.000,- per jaar (klein onderhoud, bestuurskosten e.d.). Deze vergoeding zou kunnen 
worden verhoogd met de kosten voor internet. Hiervoor zijn echter geen regulier budget 
beschikbaar.

Overigens zijn er wellicht andere (goedkopere) mogelijkheden met hetzelfde effect, zoals een 
mobiele WIFI (MIFI) met een telefoonkaart. 


