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rt@cultureelerfgoed.nl>
Verzonden: maandag 10 februari 2020 13:51

Onderwerp: Stadspark Weert Erfgoed Deal

Beste indieners, 
 
vrijdag heeft de stuurgroep besloten Stadspark Weert op te nemen in het Uitvoeringsprogramma van 
de Erfgoed Deal. Dit betekent dat Stadspark Weert de aangevraagde 500.000 euro toegekend krijgt. 
Gefeliciteerd! 
 
Graag dit goede nieuws nog heel even voor je houden. Maandag 17 februari (uiterlijk di 18 feb) willen 
we live gaan met de website van de Erfgoed Deal en dan ook meteen naar buitentreden met het 
nieuws over het eerste Uitvoeringsprogramma en de projecten die hier onderdeel van uitmaken. Ik 
geef jullie een seintje als we het persbericht verstuurd hebben, die kunnen jullie ook gebruiken voor je 
eigen communicatie.  
 
Tot slot een vraag: is het aangevraagde bedrag inclusief of exclusief BTW?  
 
Dit hoor ik graag nog even van jullie.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

Netwerker Erfgoed Deal  
.................................................................................. 
Programmabureau Erfgoed Deal 
p/a Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 
Smallepad 5 | 3811 MG | Amersfoort 
Postbus 1600 | 3800 BP | Amersfoort 
.................................................................................. 
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Verzonden: donderdag 23 januari 2020 12:19 

Onderwerp: definitieve aanvraag bijdrage Stadspark Weert Erfgoed Deal 
 
Beste stuurgroep, 
 
Hierbij treft u onze definitieve aanvraag aan voor een bijdrage voor het stadspark Weert. 
 
Het indienformulier treft u ook in word aan, aangezien de tekstvakken in het indienformulier maximaal ongeveer 
100 woorden toelaten, en niet het maximale aantal van 150 woorden zoals is toegestaan. 
 
Bijlage 3 betreft het ontwerp van het herinrichtingsplan en kan ik gelet op de omvang niet mailen. Dit kan 
gedownload worden via: https://we.tl/t-qzXfFHlYvt 
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Ik ontvang graag een ontvangsbevestiging van deze mail. 
 
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u met mij contact opnemen.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 

adviseur afdeling Ruimte & Economie 
 
Gemeente Weert 
 
---------------- 
 
Postbus 950 | 6000 AZ Weert 
Wilhelminasingel 101 | 6001 GS Weert 
 

 
Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag 
 
 
 
 
 

 
 
 
Disclaimer  
De informatie in dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde. Gebruik door anderen is verboden. Als dit 
bericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit aan de afzender te melden. De gemeente Weert kan niet 
garanderen dat dit bericht juist, tijdig, volledig en virusvrij wordt overgebracht en kan hiervoor niet aansprakelijk 
worden gesteld. Externe e-mail wordt door de gemeente Weert niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.  




