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Onderwerp

Kiosk Sint Raphaëlpad.

Voorstel

Aan de raad voorstellen een krediet van € 25.000,- voor het plaatsen van een kiosk aan
het Sint Raphaëlpad beschikbaar te stellen.

Inleiding

Met de provincie Limburg is een programma voor de versterking van het stadshart
overeengekomen. De gemeente heeft ter uitvoering hiervan een bijdrage van de provincie
ontvangen. De gemeenteraad heeft op 29 maart 2017 kennis genomen van het
programma voor de versterking van het stadshart en het convenant dat met de provincie
Limburg is overeengekomen. Het plaatsen van een kiosk maakt deel uit van dit
programma.

In de 'Visie op het Stadshart' is dit programma opgenomen. Deze visie betreft een
actualisatie van de'Visie hart voor de stad'dat onderdeel uitmaakt van de'Structuurvisie
Weert 2025'. De'Visie op het stadshart' is door de raad vastgesteld op 12 juli 2077.In de
binnenstad draait het steeds meer om het samenspel van diverse functies zoals winkels,
cultuur, horeca en evenementen. Verblijf en vertier wordt steeds belangrijker ten koste
van alleen het winkelen.

De 'Visie op het Stadshart' heeft vorm gekregen in vijf ontwikkellijnen, waarbinnen
meerdere opgaven gedefínieerd zijn. Een van deze ontwikkellijnen is'Historie als
leitmotiv'. De ambitie voor de toekomst is het herwaarderen van onze historische
kwaliteiten: van de erfgoedruimten, de kleinschalige structuur en de monumenten. En
voottbouwen aan de binnenstad op basis van deze historische karakteristiek. Daarnaast
willen we meer activiteit in de binnenstad door onder andere het meer zichtbaar maken en
vergroten van de waarde van cultuur.

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuil lehouder

Ruimte & Economie

Marianne Arts
(o49s-s75221)

M.l. (Martfjn) van den Heuvel Msc

B&W-voorstel:
DJ-488786

Zaaknummer:
444779

Publicatie:
nbaar

Weert,
20 apr¡l 2018

De di recteur, akkoord

bespreken

Soort besluit: Besluit college

B W

FVE

W

PS

W

GG

W

MvdH

In te vullen door het B&W secretariaat:
¡ Akkoord

! nttoorO met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
I Anders, nl.:
Beslissins d.d.: [$ - ô5 - LO\0

! N¡et akkoord ¡ A-stuk
û B-stuk
tr C-stuk

De secretaris,

Totâal aåntal pagina's: 4
Pagina 1

FGewijzigde versie



Cultuur dient meer zichtbaar te worden in onder andere het straatbeeld. Er wordt actief
beleid gevoerd op een experimenteel cultuurbeleid, waarin er ook aandacht is voor
broedplaatsen. Het Sint Raphaëlpad is een van de culturele broedplaatsen metTheater de

Huiskamer en het RICK dat zich gaat vestigen in het voormalige HBO gebouw. De kiosk op

het Sint Raphaëlpad is een idee van deze twee organisaties. Het idee is verder uitgewerkt
in samenspraak met bedrijven uit de regio; Buro Beeldvang en Smolenaers Constructie en

Plaatwerk. Het initiatief is dan ook te beschouwen als een initiatief dat van onderop is

clntstaarr,
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Het doel is het plaatsen van een kiosk in een open ruimte in het groen tussen de bomen
aan het Sint Raphaëlpad. Dit draagt bij aan het vergroten van de waarde van cultuur en

maakt cultuur meer zichtbaar.

Argumenten

1". De kiosk wordt een openbare voorziening.
De kiosk kan als podium worden gebruikt en is beschikbaar voor alle organisaties die een

activiteit op het Sint Raphaëlpad organiseren. Er ligt daarmee geen directe koppeling met
Theater de Huiskamer en het RICK. Het podium wordt 60 cm hoog. Daarmee hoeft er
geen hekwerk (valbeveiliging) rond het podium geplaatst te worden. Het beheer van de

schaakstukken en de praktische invulling dient nog nader onderzocht te worden. De kiosk
is verder voor iedereen beschikbaar. Bij evenementen dient overigens wel een

evenementenvergu n ning te worden aa ngevraagd.

2. Een kiosk is een verdere stap in de ontwikkeling van het Sint Raphaëlpad als
cultuurplein.

Met de vestiging van het RICK in het voormalige HBO pand ontwikkelt het Sint Raphaëlpad
zich verder als cultuurplein. De kiosk zorgt voor verdere drempelverlaging, kunst en

cultuur krijgt letterlijk vorm. Andere mogelijke locaties zijn het stadspark, de Markt en de
Nieuwe Markt. In hct stadspark wordt het ruiterstandbeeld geplaatst, de wens van de

ondernemers is om de Markt meer open te houden en de Nieuwe Markt dient als
evenementenplein ook open te blijven. Met een kiosk op het Sint Raphaëlpad worden de

investeringen ook mooi verdeeld over de binnenstad.

3. Aan de kiosk is een spelelement toegevoegd.
Op de vloer van het 'podium' is een schaakbord aangebracht, de schaakstukken hebben

worden

4. De kiosk wordt ingepast tussen de bomen aan het Sint Raphaëlpad.
De kiosk wordt geplaatst in een open gedeelte tussen de bomen aan de zijde van Theater
de Huiskamer. De fundering van de kiosk wordt uitgevoerd met stalen schroefpalen. De

wortels van de bomen blijven daarmee intact. De kiosk kan het hele jaar blijven staan. In
dat geval is een omgevingsvergunning nodig.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten zijn geraamd op € 35.000,-
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Hiervan wordt € 10.000,- ten laste gebracht van grootboeknummer 5400203,
economische categorie 6343945 (Routeplanner Cultuur). Dit budget is beschikbaar en
hoeft niet te worden meegenomen in het kredietvoorstel.

De resterende kosten ad. € 25.000,- worden ten laste gebracht van het beschikbare
budget voor de versterking van het stadshart. Dit bedrag is in overeenstemming met het
hiervoor geraamde bedrag in het programma voor de versterking van het stadshart.

Stand van zaken provinciaal subsidie en orioriteiten 2017 + 2018.
Om het totale financiële overzicht te houden van de projecten in het kader van de
versterking van het stadshart wordt bij elk voorstel een overzicht opgenomen en
aangevuld met het betreffende voorstel. Zie de tabel hierna.

Onderwerp Raadsbesluit

Beschikbaar bedrag

Prog ra m ma ma na ger/advieskosten
Aanstraalverlichting St. Martinus
Herhuisvesting RICK
Herin richtin g Beekstraat
Museum
Gevelfonds
Luchtfilters pa rkeerga rages
Wifi-netwerk
Vergroening en spelaanleidingen
Restant
Kiosk

29-03-20t7
17-05-2077
t7-05-2077
20-09-20t7
25-70-2017
23-tt-2077
L3-t2-20L7
24-Ot-20t8
28-02-2078

28-06-2018

Prioriteiten
2fJL7 + 2lJL8
(kapitaallast)

€ 88.750
=(€ 62.500 +

€ 26.250)
n.v.t.

-/- € 6.663
n.v.t.

-/- € 1.313
-/- € 45.734

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

-/- €. Lt.534
€ 23.506

n.v.t.

Subsidie
(bijdrage
ineens)

€ 3.075.000

-/- € 100.000
n.v.t.

-/- € s00.000
n.v.t.

-/- € 1.108.750
-/- € 300.000
-/- € 310.000
-/- € Lt.987

n.v.t.
e744.263

-/- € 2s.000

Uitvoering/evaluatie

De kiosk zal naar verwachting nog dit jaar geplaatst kunnen worden

Com mu n icatie/ participatie

DeBIZ Vastgoed heeft aangegeven geen bijdrage te doen, omdat er geen ondernemers
zijn aan het Sint Rapha,älpad die meebetalen aan de BIZ.

Geadviseerd wordt dit voorstel als B-stuk te agenderen

Overleg gevoerd met
Intern:
OCSW: Madelon van Hoef
Financiën : Edward Salman
OG: Peter Claassen, Wil op het Roodt
Ruimte & Economie: Werner Mentens

Extern:
Theater de Huiskamer: John Jacobs
RICK: Emile Florack
Beeldvang: Hans Corstjens

Bijlagen:
t. Raadsvoorstel
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2. Schets en situatietekening kiosk
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