
 

 

  
 

 
Wensen & Bedenkingen 

 
Onderwerp: Monumentale Gebouwen en Openluchttheater Lichtenberg 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 15 december 2021, 
Gezien het raadsvoorstel ‘Concept ontwerp-gebiedsvisie Horne Kwartier’,  
 
Constaterende dat: 

 Het college de raad in de gelegenheid stelt om wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken ten aanzien van de concept ontwerp-gebiedsvisie voor Horne Kwartier; 

 Bij de concept ontwerp-gebiedsvisie ook een concept fasering is toegevoegd; 
 De restauratie van de monumentale gebouwen aan de Kazernelaan (gebied HK1) en 

het openluchttheater gepland staan in fase 1; 
 
Overwegende dat: 

 Bij de herontwikkeling van het gebied de restauratie van de monumentale gebouwen 
en het openluchttheater hoge prioriteit dienen te krijgen; 

 De restauratie van de monumentale gebouwen zo vroeg mogelijk dient te starten in 
de planning, al dan niet gelijktijdig met de ontwikkeling van andere fases; 

 De restauratie van het openluchttheater nog eerder van start zou moeten gaan en 
dat deze restauratie niet per se afhankelijk hoeft te zijn van de planning voor de 
andere delen van het gebied; 

 
Spreekt de wens uit dat: 

 De restauratie van openluchttheater Lichtenberg uit fase 1 wordt gehaald, en 
hiervoor een fase 0 wordt ingesteld, die voor of tegelijk met fase 1 wordt uitgevoerd; 

 Met de uitvoering van fase 0 nog in 2022 wordt gestart; 
 Investeringen worden gedaan om het openluchttheater de komende jaren 

operationeel te maken, zodat het onderdeel wordt van het culturele landschap van 
Weert; 

 De restauratie van monumentale gebouwen in fase 1 in de planning zo vroeg 
mogelijk wordt opgepakt, eventueel tegelijk met andere fases; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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L. Heuvelmans L. Steinbach  J. Kleinmoedig   P. Sijben 

Besluitvorming: aanvaard.  


