
Ongeloof

Een vaste kiosk op het Raphaelpad.

Hoe serieus moet ie dit nemen?

W¡i, als ondernemers van de Maasstraat, hebben al

vaker versteld gestaan van de beslissingen die u, als

college van Weert, mbt onze Binnenstad heeft
genomen.

lk zal me beperken tot een aantal 'heilige huisjes';

- de triatlon die sinds een paar jaar wordt
georganiseerd, de toegangswegen naar onze

binnenstad worden volledig afgesloten.
- De kermis, de binnestad is ivm het opbouwen en

afbreken zo goed als 2 weken niet bereikbaar.

Alles wordt in het werk gesteld om d¡t te laten slagen,

zelfs lantaarnpalen worden verwiiderd

- Tijdens de weekmarkt worden de ingang naar de

Maasstraat en Hoogstraat zo goed als afgesloten.
Bij de marktcommissie kom je niet veel verder
met vragen of opbouwende kritiek.

- Wat betreft het oude Gemeentehuis daar wordt
verhuurd met niet-conforme huurprijzen per m2.

Het invullen, en in stand houden van locaties zoals

deze gaat ten koste van de leegstand in de

binnenstad.



Dan het onderhoud en schoon houden van de

Binnenstad; door tal van bezuinigingen zie je op beide
vlakken de achteruitgang.

De Binnenstad is aan het verpauperen, je ziet het
gewoon gebeuren.

Dan terug naar het onderwerp van vanavond, de
kiosk.

U, als college, heeft een visie losgelaten mbt het S-ie

van Weert, hoezo ontbreekt daar de Maasstraat.

De straat waar alle creativiteit van deze Binnenstad
begint. '

Door het opknappen van het Raphaelpad, heeft u een
groot gedeelte van de Langstraat al bijna dood
verklaard, dit wat ooit een A1 locatie was.

Nu met het eventuele plaatsen van de kiosk zou u nog
meer de nadruk leggen op een locatie die wordt
betaald met geld van de overheid.

En hoezo op een locatie waar horeca zit die niet
meebetaald aan de BlZ. Even voor alle duideliikheid;
ik respecteer de ondernemers die aan dit plein zijn
gevestigd maar met een Binnenstad die het al

moeilijk genoeg heeft en waar alle ondernemers
meebetalen aan het laten slagen van de BIZ komt dit
wel heel ongelukkig over.



Zeker als wij, ondernemers van de Binnenstad hard

moeten werken om onze kost te kunnen verdienen en

werken met eigen geld, u zo gemakkelijk een

beslissing zou kunnen nemen of maken met het
uitgeven van geld wat niet eens van uzelf is.

Dat is gemakkelijk.
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