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Goedenavond Dames en Heren,

Allereerst wil ik jullie allemaal feliciteren met de verkiezing dat jullie de belangen van de Weerter bevolking mogen

behartigen. Eveneens wil ik nog even mijn excuus aanbieden dat ik vorige week niet tot spreken ben toegekomen.

Maar om half 8 hier moeten zijn en dan pas half L0 5 minuten te mogen spreken vonden we toch een

beetje overdreven.
Dit hebben we ook tegen de wethouder gezegd en we hebben zelfs voorgesteld om om half 10 terug te komen,

Maar dan kon het item al behandeld zijn . We hebben de brief toen namens de gezamelijke winkeliers van de

binnenstad aan de wethouder afgegeven.

Een kiosk is voor Weert een uitstekend initiatief Zeker als je ziet op hoeveel locaties je hem in zou kunnen zetten.

Een vaste kiosk op het Raphaelpad is dan ook een geweldige gemiste kans voor de rest van de stad.

Het Raphaelpad is best mooi maar men moet niet zijn kop in het zand steken want mede door de ontwikkeling van

het Raphaelpad is het eerste stuk van de Langstraat kapot gegaan. Een vaste kiosk op deze plaats is pure

bevoordeling van Theater de huiskamer . Als ik de stukken over de kiosk lees staat bij de argumenten "er ligt geen

directe koppeling met Theater de huiskamer en het Rick " terwijl ik een stukje verder lees dat de kiosk op het

Raphaelpad een idee is van deze 2 organisaties. Als de kiosk mobiel zou ziin ( en dat is beslist niet duurder dan een

vaste kiosk kan hel Weert indien nodig van profiteren. Om het eventuele negatieve argument van opslag en

transport te cancelen zou ik zeggen . Een mobiele kiosk met zij basis op het Raphaelpad verplaatsingen moeten

betaald en geregeld worden door de vragende partij. Met een vaste kiosk vraag ik me af 'wie is er verantwoordelijk

voor de eventuele meerkosten als de begroting niet klopt. Als het een mobiele kiosk is zouden de eventuele

meerkosten en onderhoudskosten misschien door de BIZ gedragen kunnen worden . Die doen nu niet mee omdat ze

geen leden op het Raphaelpad hebben.

De vaste kiosk op het Raphaelpad wordt nu al voor de winter als opgeborgen beschouwt . Waardoor de

levensduur 30 jaar zou zijn. Best lang , maar je gebruikt hem maar de helft van het jaar Het is toch bijzonder jammer

dat zo'n investering alleen in de zomer gebruikt gaat worden.

Daarom leden van de raad in het belang van heel Weert . Een mobiele kiosk die zomer en winter gebruikt kan

worden.


