Motie
Restauratie openluchttheater de Lichtenberg
Raad 6 oktober 2021
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 6 oktober 2021;
overwegende dat
- de gemeente Weert in april 2017 het complex de Lichtenberg, met onder meer het rijksmonument
openluchttheater de Lichtenberg, heeft verkocht aan HQ (raad 29 maart, B&W 11 april);
- in de considerans van de overeenkomst onder meer is opgenomen dat
de gemeente grote waarde hecht aan restauratie en instandhouding van het complex
en dat
HQ bereid is het complex te restaureren met eigen middelen en met gebruikmaking van
beschikbare subsidies;
- sinds de verkoop slechts minimale werkzaamheden aan het openluchttheater zijn verricht en nog
steeds verder verval dreigt;
- viereneenhalf jaar na de verkoop nog niet bekend is wanneer de restauratie zal beginnen;
- HQ in 2016 de voormalige KMS van de gemeente heeft gekocht (raadsbehandeling 2 maart);
- HQ voor de aankoop een plan heeft gepresenteerd voor een maatschappelijke ontwikkeling met
een visie die gebouwd is rondom de kernactiviteiten sport, cultuur, zorg, hulpverlening en educatie
(tekst uit raadsvoorstel),
- deze ontwikkeling niet is gerealiseerd;
- Novaform namens HQ werkt aan een visie voor het gehele gebied KMS-Lichtenberg;
- het doel van de visie is om tot een plan te komen waarmee een winstgevende exploitatie van het
gebied KMS-Lichtenberg kan worden bereikt;
- in de concept-visie vooral een ontwikkeling van het KMS-deel van het gebied is uitgewerkt, dat een
woongebied moet worden;
- uit de beschikbare informatie over de visie niets blijkt van een plan voor de restauratie van het
openluchttheater en een planning daarvoor;
spreekt uit dat
de raad geen uitspraak doet over een visie voor het gebied KMS-Lichtenberg voordat er tussen de
gemeente en HQ-Novaform een afspraak is over de restauratie van openluchttheater de Lichtenberg;
en gaat over tot de orde van de dag.
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