
GEMEENTE vtlEERT

Gedeputeerde Staten van Limburg
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

weert, l8JAll,2018

Onderwerp
Uw kenmerk
Ons kenmerk

Eerste voo rtga n gsra pportage su bsid ie Stedel ij ke Ontwi kkel i n g
2017/61473
DJ-30821

Geacht college,

Op 15 september 2017 heeft u een subsidiebeschikking naar ons gestuurd. Deze
beschikking heeft betrekking op het programma voor de versterking van het stadshart van
Weert. In deze beschikking is een subsidie van € 3,075 miljoen toegekend voor de
uitvoering van het programma. Hieronder informeren wij u hierover.

Voortgangsrapportage
Bijgevoegd treft u de eerste voortgangsrapportage aan van het programma. De
rapportage heeft betrekking op 2077. De stand van zaken van de onderscheidene
projecten is gedetailleerd opgenomen, ondersteund met beelden. Veel is al gerealiseerd of
in uitvoering dan wel in voorbereiding. Een aantal zaken dient nog te worden opgestart.
Verder zijn nieuwe projecten toegevoegd en worden extra investeringen door de gemeente
gedaan.

Overleg
Vol vertrouwen gaan wij het tweede jaar in van de uitvoering van dit programma. De
werkwijze, met frequent bestuurlijk overleg, functioneert ons inziens goed. Wij gaan er
van uit dat dit in 2018 overeenkomstig wordt voortgezet.

Tot slot
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met Marian Arts. Ze is telefonisch bereikbaar op (0495) 575 22L
en per e-mail via m.arts@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G Brinkman
gemeentesecretaris

Wilhelminas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twltter.com/gemeenteweeft

U

Maud Goossens

Maud Goossens

Maud Goossens

Maud Goossens
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samenvatting voortgangsrapportage SO december 2017 
Weert 

 
Resultaat (conform bijlage 2 van 
de beschikking) en evt. nwe 
ontwikkeling 

0-situatie Vorderingen/ 
acties tot nu toe 

Relatie met 
planning 
(+ / 0 / -) 

Uitgaven 
gemeente 

Opmerkingen/ 
toelichting  
 

Opm. R. Cremers 
 

 

1 Historie als leitmotief       

A Verbeelding historie: zichtbaar 

maken van historie in het 

straatbeeld 

zie uitgebreide 

rapportage 

Kunstwerk Stationsplein, standbeeld en waterput zijn in 

voorbereiding, realisatie in 2018. Voorbereidingen 

fontein en kiosk nog niet gestart.  

0    

B Renovatie / restauratie van  

cultuurhistorisch museum 

Jacob van Horne  

zie uitgebreide 

rapportage 

Raad heeft besluit genomen tot investeren van € 4,2 

mln (i.p.v. € 2,5 mln). Schetsontwerp gereed. Realisatie 

in 2018/2019.  

+    

C Evenementenprogr.:10 

evenementen p.j. met 

minimaal 5.000 bezoekers 

 Gerealiseerd: 14 evenementen in 2017 (details zie 

rapportage gemeente)  

+  €       124.963    

D Vergroten toeristische en 

recreatieve beleving 

zie uitgebreide 

rapportage 

Gerealiseerd: tal van kleinere evenementen in 2017 

(details zie rapportage gemeente)  

+    

           

2 Verfraaiing binnenstad        

A Herinrichting omgeving Bassin: 

15.000 m²  

zie uitgebreide 

rapportage 

Gerealiseerd, opgeleverd in november 2017 (incl 12 

bomen)  

+  €   1.521.997   

B Herinrichting en vergroening 

stadshart: 12.000m2 

Gevelfonds + spelaanleidingen  

zie uitgebreide 

rapportage 

Diverse projecten zijn gerealiseerd: 3.825 m2 

herinrichting en 90 m2 vergroening . Regeling 

Gevelfonds is op 23 nov 2017 vastgesteld in Raad. 

Spelaanleidingen in voorbereiding voor de Korenmarkt.  

+  €       410.038  Opp. onder resultaat-

verplichting vermin-

deren met 3.840 m², 

i.v.m. vóór oktober 

2016 gerealiseerde 

projecten . Wordt 

8.160 m² 

 

            



Resultaat (conform bijlage 2 van 
de beschikking) en evt. nwe 
ontwikkeling 
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acties tot nu toe 
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(+ / 0 / -) 

Uitgaven 
gemeente 

Opmerkingen/ 
toelichting  
 

Opm. R. Cremers 
 

3 Klimaatbestendige stad        

A Realiseren van 950 m² aan 

retentievoorzieningen (singel) 

0 m2 Er wordt een singelvisie opgesteld. Dhr. van Eersel tilt 

uitvoering van dit project over de raadsverkiezingen. 

Bestuurlijk is besloten 440K uit dit budget te 

voorfinancieren naar gevelfonds t.b.v. aanpassing 

gevels Muntcomplex om zodoende Bouwinvest te 

stimuleren tot investeringen in het Muntcomplex. 

-    

B 350 extra fietsenstallingen en 

4 laadpalen voor elektrische 

fietsen 

Van 682 naar 

1.175 fietsen-

stallingen 

Diverse projecten zijn gerealiseerd: 251 stuks 

fietsenstallingen + 4 Laadpalen zijn gerealiseerd.  

In voorbereiding zijn nog 266 stallingen.  

+ €          42.813   

C Verhogen aantrekkelijkheid en 

verbeteren van de 

(lucht)kwaliteit in en rondom 6 

parkeergarages 

zie uitgebreide 

rapportage 

- 3 parkeergarages gereed v.w.b.  aantrekkelijkheid 

verhoogd 

- 1 parkeergarage gereed v.w.b. 

luchtzuiveringsinstallatie (Walburggarage), overige 5 

garages zijn op 13 december in de Raad geweest. 

+  €       449.110    

            

4 Functietransformatie en 

compact kernwinkelgebied 

       

A Transformatie panden 

particulieren: 4.527 m² 

commerciële naar 58 

woningen.  

 Op 9 locaties heeft de transformatie reeds 

plaatsgevonden: tot op heden is 2.413m2 (53%) is 

getransformeerd naar 32 woningen. (4.527m2 is excl. 

transformatie Muntcomplex) 

+    

B Herbestemming gemeentelijk 

vastgoed (en realisatie 25 

sociale huurwoningen) 

 Drie van de vier onderdelen zijn gerealiseerd 

(archiefbewaarplaats, studiezaal, C'wartier). HBO 

Nederland is aangekocht door RICK. Planning is 

verhuizing naar nieuwe pand voor aanvang nieuw 

studiejaar (Q3 2018). In Q2 2018 zal gemeente 2e etage 

Muntcomplex in de markt zetten t.b.v. woning-

realisatie. 

+  €   1.672.258   
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  Onderzoeksbudget  Diverse onderzoeks- en advieskosten +  €         32.856    

        €   4.254.035     
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Eerste voortgangsrapportage subsidie stedelijke 
ontwikkeling Weert 
 
Inleiding 
De gemeente Weert heeft bij schrijven d.d. 15 september 2017 een subsidiebeschikking 

ontvangen van de provincie Limburg. Op grond van deze beschikking is door de provincie 
Limburg een bijdrage van € 3.075.000,00 beschikbaar gesteld voor het 
uitvoeringsprogramma. De startdatum van dit programma is 1 oktober 2016. Uiterlijk 31 
december 2019 dienen alle projecten gerealiseerd te zijn. Een van de voorwaarden is dat 
jaarlijks een voortgangsrapportage wordt gemaakt. Dit document is de eerste 
voortgangsrapportage. 
 

Algemeen 
Visie op het stadshart 
Ten tijde van de totstandkoming van de aanvraag om een bijdrage voor stedelijke 
ontwikkeling werd in Weert tevens een actualisatie van de Visie op het Stadshart 
voorbereid. Deze visie is op 12 juli 2017 door de gemeenteraad vastgesteld en heeft de 
status van Eerste partiële herziening van de Structuurvisie Weert 2025.  

 
De visie heeft vorm gekregen in vijf 
ontwikkellijnen, waarbinnen meerdere 
opgaven gedefinieerd worden:  

1. Historie als leitmotiv  
2. Verfraaiing binnenstad  
3. Klimaatbestendige en gezonde stad 

4. Functietransformatie en compact  
kernwinkelgebied  

5. Samenwerking bevorderen 
 

De Visie op het Stadshart vormt het 
fundament voor de uitvoering van het 
programma stedelijke ontwikkeling, 

waarvoor subsidie van de provincie is 
ontvangen. Het uitvoeringsprogramma is 
opgehangen aan bovengenoemde vijf 
thema’s.  
 
Bestemmingsplan Binnenstad 2017 

De actualisatie van het bestemmingsplan 
voor de binnenstad is opgestart. Het 
voorontwerp bestemmingsplan heeft 
inmiddels ter inzage gelegen. In het 
bestemmingsplan is het beleid uit de Visie 
op het Stadshart verankerd. Het gaat 
enerzijds om het vastleggen van het 

kernwinkelgebied en anderzijds om het verruimen van functies. Het voornemen is in de 

gebieden buiten het kernwinkelgebied (de aanloopstraten) de mogelijkheid voor 
detailhandel te laten vervallen indien geen winkel meer aanwezig is. Echter kan er tot 3 
jaar na de inwerkingtreding van het bestemmingsplan via een omgevingsvergunning toch 
een winkel gevestigd worden, indien gewenst. De verruiming van functies heeft betrekking 
op kantoren (ook niet publieksgericht), sport, ontspanning, cultuur en onder voorwaarden 
ambachtelijke bedrijven en functies op verdiepingen al dan niet gerelateerd aan de functie 

op de begane grond. Wonen blijft als alternatief gehandhaafd, zonder een relatie met het 
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aantal woningen zoals aanwezig. De procedure van het bestemmingsplan krijgt in 2018 
een vervolg.  
 
Afgesproken resultaten samengevat 
De door de raad gevoteerde kredieten per 1 januari 2018 zijn cursief aangegeven in 

onderstaande tabel. Groen is gereed.  
 
  programma 

binnenstad 
regulier extra 

investering 

1 Historie als leitmotiv    

A Verbeelding historie: zichtbaar maken 
historie in straatbeeld 

   

 Standbeeld Philips van Horne € 50.000   

 Kunstwerk Stationsplein € 80.000   

 Fontein € 50.000   

 Kiosk € 25.000   

 Waterput € 50.000   

B Renovatie/restauratie cultuurhistorisch 
museum Jacob van Horne 

€ 2.217.500  € 1.894.400 

C 10 evenementen per jaar met minimaal 
5.000 bezoekers 

 € 132.000  

D Vergroten toeristische en recreatieve 
beleving 

   

 Culturele waarden, innovatie en lef 
Routeplanner cultuur 

 € 70.000 
 

 
€ 130.000 

2 Verfraaiing binnenstad    

A Herinrichting omgeving Bassin  € 1.490.000   

B Herinrichting en vergroening stadshart    

 Herstraten Stationplein  € 125.000  

 Verbeterplan Stationsplein  € 136.000  

 Herinrichting Beekstraat tussen Markt en 
verlengde Beekstraat 

 € 210.000 € 35.000 

 Aanpak steegjes (Paradijsstraatje, 
Maasstraat/Walburgpassage en Meikoel/Van 
Berlo Straat) (BIZ) 

 € 5.000  

 Verlichting steegjes € 5.000   

 Herinrichting Markt (ondergrond, 
vergroening) 

 € 140.000  

 Aanlichten toren Martinuskerk € 165.000   

 Sfeerverlichting vanaf winter 2018/2019 € 50.000   

 Verfraaiing Oelemarkt € 25.000   

 Herinrichting Smeetspassage  € 150.000  

 Herinrichting Hegstraat € 100.000   

 Vergroening binnenstad € 150.000   

 Verbeteren stabiliteit (dekking) en sterkte 
Wifi-netwerk binnenstad* 

€ 7.500  € 4.487 

 Gevelfonds € 300.000   

C Verbeteren spelaanleidingen € 150.000   

D Opwaarderen stadspark (nieuw)   € 3.025.000 

3 Klimaatbestendige veerkrachtige stad    

A Realiseren retentievoorzieningen singel € 750.000   

B 350 extra fietsenstallingen en 4 
laadpalen voor elektrische fietsen 

 € 160.000  

C Verhogen aantrekkelijkheid en 
verbeteren van de (lucht)kwaliteit in en 
rondom 6 parkeergarages 

   

 Verbeteren verlichting Muntgarage  € 60.000  

 Verbeteren verlichting parkeergarage 
Walburgpassage 

 € 35.000  

 Verbeteren luchtkwaliteit parkeergarages € 310.000 € 62.000  

 Slagboominstallatie Muntgarage  € 110.000  

 Vervanging slagboominstallaties 
Ursulinengarage en parkeergarage 
Walburgpassage 

 € 50.000  
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  programma 
binnenstad 

regulier extra 
investering 

 Opknappen parkeergarages (schilderen)  € 243.000  

 Afsluitpalen  € 100.000  

4 Functietransformatie en compact 
kernwinkelgebied 

   

A Transformatie leegstaande panden 
particulieren, terugbrengen leegstand 

   

B Herbestemming gemeentelijk vastgoed    

 Archiefbewaarplaats in nieuwe stadhuis  € 850.000  

 Studiezaal en kantoren in Bibliocenter  € 165.000  

 C’wartier, omzetting kantoor naar kleine 
bedrijfjes 

 € 300.000  

 Verplaatsing RICK naar Wilhelminasingel 12 € 500.000   

5 Samenwerking bevorderen    

 Advieskosten € 100.000   

 Totaal € 6.575.000 € 3.103.000 € 4.958.887 

 Totaal door raad gevoteerde kredieten € 5.082.500 € 3.103.000 € 4.958.887 

*Ligt voor in raad van 24 januari 2018 
 

Afgesproken resultaten  
 
1. Historie als leitmotief  

a. Verbeelding van de historie: zichtbaar maken van historie in het straatbeeld, een 
kiosk, een standbeeld, een fontein, kunst in de openbare ruimte en het zichtbaar 

maken van de waterput zijn voorbeelden van projecten die bijdragen aan beleving, 
aan cultuur en aan de verblijfskwaliteit in de stad.  

b. Renovatie/ restauratie/ herinrichting van het cultuurhistorisch museum Jacob van 
Horne naar hedendaagse eisen, in overeenstemming met de door de raad 
vastgestelde Museumvisie. Er wordt een vernieuwd museaal concept gerealiseerd 
door een ingrijpende verandering van de presentaties en aanpassingen in en rond 
het gebouw. De kerncollecties van het Jacob van Horne museum, die 

cultuurhistorisch van belang zijn, worden in dit nieuwe concept in samenhang met 
een aangepaste verhaallijn getoond. Daarnaast wordt in de nieuwe opzet ruimte 
voor wisselexposities voorzien, waarmee meer dynamiek in het museum ontstaat.  

c. Een evenementenprogramma met in de kalenderjaren 2017 en 2018 jaarlijks 10 

evenementen met gemiddeld 5.000 bezoekers.  
d. Vergroten van de toeristische en recreatieve beleving. De benoemde stedelijke 

ontwikkelingen en actuele projecten zijn mede gericht op de aantrekkelijkheid en 

het leefklimaat van de stad en dragen bij aan het vergroten van de toeristische en 
recreatieve beleving van Weert en haar omgeving. Aansluiting kan gezocht worden 
bij het provinciale beleidskader voor de toeristische vermarkting van Limburg 
gericht op thematische belevenissen. De provincie verwacht dat de gemeente 
hierbij samenwerkt met andere regio's/stakeholders om te komen tot een unieke 
beleving. Belevingen die dermate uniek zijn zodat zowel inwoners als gasten 

ambassadeur worden van de regio. Er wordt een cultuurplatform opgericht 
waarbinnen diverse samenwerkingsverbanden en activiteiten worden ontplooid en 
C'wartier fungeert als vitale broedplaats.  

 
2. Verfraaiing binnenstad  

a. Herinrichting van de omgeving Bassin: minimaal 15.000 m². Het Bassin betreft de 
noordelijke entree van Weert nabij de stadsbrug en vormt de verbinding tussen 

het waterfront en de binnenstad. Het belangrijkste projectdoel is het verbeteren 
van de verkeerssituatie voor de langzaam verkeersdeelnemers. Dit gebeurt door 

afzonderlijke langzaam verkeersroutes aan te leggen, gescheiden van het 
gemotoriseerd verkeer. Om de verblijfskwaliteit te verhogen en het 
ontmoeten/verblijven te verbeteren, wordt het plangebied in zijn geheel een 
kwalitatieve impuls gegeven, onder andere door "upgrading" van een deel tot een 
parkachtige omgeving. 

b. Herinrichting (minimaal 12.000 m² openbare ruimte) en vergroening (850 m² 
nieuw groen) van de binnenstad. Tevens het instellen van een gevelkwaliteitsfonds 
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en verbeteren van spelaanleidingen. Tal van kleinere ingrepen dragen bij aan dit 
project. De sfeer in de binnenstad wordt verder verbeterd door het plaatsen van 
25 bomen en 22 groenelementen (in plantschalen/boombakken). De Martinuskerk 
wordt aangelicht met eigentijdse led verlichting. Reparatie van, en aanpassingen 
aan, het Stationsplein alsmede herinrichting van de Beekstraat, Hegstraat en 

Smeetspassage. Met een in te stellen gevelkwaliteitsfonds worden minimaal vijf 
gevels opgeknapt. Tevens worden spelaanleidingen verbeterd. 

 
3. Klimaatbestendige een veerkrachtige binnenstad  

a. Realiseren van 900 m² aan retentievoorzieningen (singel). Het terugbrengen van 
water in de singels is een langjarig project. Het eerste deel van de 
retentievoorziening wordt aangelegd bij een van de parels in de singel: omgeving 

oversteek Langstraat - Stationsstraat. Met deze ingreep wordt ingespeeld op de 
steeds warmer wordende binnenstad 'hittestress'. De aanwezigheid van water 
zorgt voor beleving en kan spelaanleidingen geven. In de nadere uitwerking van 
deze en andere plannen wordt rekening gehouden met de provinciale (uitvoerings) 
kaders ten aanzien van stadsnatuur. De meest recente inzichten en technieken ten 

aanzien van mogelijke waterberging in de stad en groen op straat, aan gevel en 

op daken worden zoveel als mogelijk toegepast. Uitgangspunt is een 
aantrekkelijkere leefomgeving waardoor de gezondheid van inwoners verbetert. 
Dit kan onder andere (maar niet uitsluitend) worden bereikt door het terugdringen 
van verhard oppervlak, het vergroenen van gebouwen en openbare ruimte(n) met 
als effect het bestrijden van fijnstof, de bevordering van biodiversiteit, het 
vergroten van infiltratie en het tegengaan van hittestress. Deze maatregelen 
moeten een positiefeffect hebben op de leefbaarheid en levendigheid in de 

binnensteden. 
b. Realiseren van 350 extra fietsenstallingen en vier laadpalen voor elektrische 

fietsen. Het aantal fietsenstallingen in de binnenstad wordt uitgebreid met 350 en 
er worden kwalitatief hoogwaardige stallingsmogelijkheden gerealiseerd. 
Daarnaast worden 4 oplaadpalen gerealiseerd voor elektrische fietsen. 

c. Verhogen van de aantrekkelijkheid van zes parkeergarages en verbeteren van de 
(lucht)kwaliteit door toepassing van luchtzuiveringsinstallaties. In de Muntgarage 

zijn reeds in 2016 slagbomen geplaatst. Ook in andere garages worden de 
slagbomen vervangen (Ursulinengarage en Kromstraat/Walburgpassage) en wordt 
'real time parkeren' gerealiseerd. De veiligheid in de garages wordt verbeterd door 

de wanden te schilderen en door in de Muntgarage en Walburgpassage nieuwe 
verlichting aan te brengen. Tot slot worden alle parkeergarages gebruikt als 
luchtzuiveringsplekken ('de longen van de stad'), door ze te voorzien van 

luchtzuiveringssystemen. Deze vangen fijnstof op en blazen schone lucht de stad 
in. Hiermee wordt de hoeveelheid fijnstof in de stad teruggedrongen. Uitvoering 
van de installatie is voorzien in 2017. Na plaatsing worden effectmetingen verricht 
van de verbetering van de luchtkwaliteit. 

 
4. Functietransformatie en compact kernwinkelgebied  

a. Transformatie van leegstaande panden van particulieren: 4.527 m² commerciële 

ruimte in het stadshart transformeren naar 58 huurwoningen. Een van de doelen 
van de visie op de binnenstad is een compact kernwinkelgebied. Leegstaande 
panden in de aanloopstraten en leegstaande verdiepingen zullen geen 
commerciële functie meer krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kantoren. De 
gemeente stimuleert herbestemming tot (sociale) huurwoningen. Wonen is een 
functiewaar nog een groei in zit, de druk op de huurmarktis erg groot. Het aantal 
1-persoons huishoudens neemt het meest toe. Daar zit ook de grote vraag. 

Tevens komen commerciële m² zodoende te vervallen. 
b. De (winkel)leegstand wordt met 2.000 m² teruggebracht: van 16.978 m² 

(augustus 2016) naar 14.978 m² (augustus 2019).  
c. Herbestemming van gemeentelijk vastgoed: de clustering van het RICK in één 

gebouw in het centrum zodat in het Muntcomplex ca. 4.000 m² wordt 
getransformeerd naar 35 woningen waaronder minimaal 25 sociale huurwoningen. 

Tevens verplaatsing van de archiefbewaarplaats, studiezaal en kantoren. Het 
Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie is nu gehuisvest in de 



 

5 

 

bovenverdiepingen van het Muntcomplex. De huisvesting is niet optimaal, de 
huurlasten zijn hoog, terwijl RICK wordt geconfronteerd met teruglopende 
subsidies. RICK en Wonen Limburg zijn tot overeenstemming kunnen komen 
waarbij het RICK naar het HBO-Nederland pand (leegstand kantoorpand aan de 
singel) verhuist. Er is bereidheid de leegkomende ruimten bij het Muntcomplex 

deels te transformeren tot woningbouw. De archiefbewaarplaats is achter gebleven 
in het oude stadhuis. Er is voor gekozen om de archiefbewaarplaats onder te 
brengen in de kelder van het nieuwe stadhuis. De leeszaal en de kantoren worden 
ondergebracht in het Bibliocenter. In dit gebouw is ook WeertFM gehuisvest. 
Hiermee wordt voorzien in de behoefte om erfgoed beschikbaar te stellen aan een 
breed publiek. Door samenwerking van het archief, Bibliocenter en WeertFM 
ontstaat de mogelijkheid om samen voor een groot publiek items te maken voor 

radio en TV waarbij ook aandacht kan worden besteed aan bijzondere 
archiefstukken en bijzondere gebeurtenissen uit het verleden. 

 
 

Stand van zaken 

1. Historie als leitmotief  

a. Verbeelding van de historie: 
Een kiosk (gereserveerd bedrag € 25.000,-), een fontein (gereserveerd bedrag 
€ 50.000,-), kunst in de openbare ruimte (gereserveerd bedrag € 80.000,-): nog 
niet gestart als afzonderlijk project, loopt mogelijk mee in andere projecten.   
 
Zichtbaar maken van de waterput: in voorbereiding  
Gereserveerd bedrag: € 50.000,- 

Alternatieven zijn in beeld gebracht en besproken met direct belanghebbenden. 
Nader onderzoek vindt plaats (o.a. stakeholders, hulpdiensten). 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Foto waterput en impressies mogelijkheden zichtbaar maken 

 
Standbeeld Philips van Horne: in voorbereiding 
Gereserveerd bedrag: € 50.000,- 

Een stichting voor het standbeeld Philips van Horne is opgericht en werft fondsen 
voor voldoende middelen. De bijdrage van de gemeente moet nog aangevraagd 
worden.  
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  Impressies ontwerp standbeeld 

 
b. Renovatie/ restauratie/ herinrichting van het cultuurhistorisch museum Jacob van 

Horne naar hedendaagse eisen. 
 
Raadsbesluit 25 oktober 2017: krediet van € 4.111.900,- beschikbaar gesteld.  

Schetsontwerp gereed, uitwerking en realisatie in 2018/2019.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Impressie plan opwaardering museum en foto bestaande situatie 

 
 

c. Een evenementenprogramma met in de kalenderjaren 2017 en 2018 jaarlijks 10 
evenementen met gemiddeld 5.000 bezoekers.  
Bijdrage gemeente aan evenementen: € 132.000,- (3101101-6425052) 
 
Evenementen 2017: 

1. 25 februari: start carnaval 
2. 26 februari: optocht VV De Rogstaekers 
3. 18 maart: paardenmark Stichting Weerter Fokpaardendag 
4. 26 april: Maximaal, Oranjevrijmarkt, Oranjeweek 
5. 13 mei: Landmachtdagen Koninklijke Landmacht 
6. 4 juni: Pinksterculinair Kiwanis Weert 
7. 9 juni: Triathlon Weert 

8. 16 juni: Foodstock Minority Events 
9. 7 juli: Braderie 
10. 16 juli: Bantopa 
11. 1 september: aankomst Boels Ladies Tour 
12. 16 september: Cultureel lint 

13. 22 september: start kermis 

14. 19 november: intocht Sinterklaas, start Huis van Sint Nicolaas 
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Foto’s grote evenementen 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 1. Carnaval       2. Rogstaekersoptocht 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 3. Paardenmarkt        4. Oranjevrijmarkt, Oranjeweek 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Maximaal        5. Landmachtdagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          6.Pinksterculiance      7. Stadstriathlon 
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          8. Foodtruckfestival     9. Braderie 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
         
10. Bantopa      11. Cultureel Lint 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
         12. Etappeplaats Boels Ladies Tour   13. Kermis 

 
 
 

14. Intocht van Sinterklaas      14. Huis van Sint Nicolaas 
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d. Vergroten van de toeristische en recreatieve beleving.  

In het kader van Culturele waarden, innovatie en lef zijn verschillende projecten 
uitgevoerd in de binnenstad;  

 Het vestigen van media-initiatief Radar Limburg in Cwartier  

 Limburg Festival editie 2017 op 23 augustus 
 Appels en peren – Jamfestival op 25 juni 

 
In de uitvoering van  de Routeplanner Cultuur zijn een aantal plannen opgenomen 
die een link hebben met het stadshart. Het opzetten van een stadslab en het 
presentatiebeleid zijn projecten die in de binnenstad plaatsvinden. 

 

Tal van kleinere evenementen, georganiseerd in de binnenstad, hebben in 2017 
plaats gevonden, onderstaand overzicht is niet uitputtend: 

 27 februari Rogstaekers 
kinderoptocht   

 26 februari Wieert Alaajf 

 25 maart Brandslang 

 26 maart Funday Market 
 2 april – 17 september 

Tentoonstelling Trancender 
 17 april Paranormaal 
 23 april Kinderfestival 
 26 april Diep met Willy 
 4 en 5 mei Dodenherdenking 

en bevrijdingsdag 
 1 mei Muziek op terras 
 12 mei Waanzinnig 

winkelweekend 
 18 mei Praktijkexamen 

basisscholen 
 26 mei, 30 juni, 21 juli 

Voculinaire 
 1 juli Color fun run 
 7 juli Braderie podiumfestival 

 7 juli Oelemarkt de gekste 
 7 juli Braderie Maaspoort 
 23 juli Ibiza-Corona avonden 

 4 juni Presentatie historische 
voertuigen 

 28 juli Bouwvakkersbal 
 25 juni, 30 juli Heb Markt 
 3 augustus Salsa dansen 

 23 augustus Kinderbraderie 
 15 oktober Weerter Bier en 

Food festival 

 28 juli, 29 oktober Antje 

Festival 
 26 november Winters Weert 
 9 juni Singelloop 
 23 juni Zomerfeest 
 23 juni Streetbalmasters 
 15 juni Sacramentsprocessie 
 25 juni Italiaanse dag 

 29 juni 13e Weerter 
beiaardfestival 

 25 augustus Pleinfeest 5.0 
 26 augustus Nacht van 

Johnny Hoes 
 27 augustus Koopzondag in 

Spaans 

 1 september Power Papa’s 
 3 september Bierfestival 
 8 september Idem Dita 

 9 september Modeshow 
 10 september Watergooidag 
 16 september Fakkelestafette 

 17 september Autoshow 
 17 december opening 

kerststal Birgitinessen 
 17 december Santa Run 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diep met Willy       Marktconcerten 
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Kermis feestavond Oelemarkt      Kindercarnaval 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Santa Run       Koningsschieten 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Nacht van de braderie        Nacht van Johnny Hoes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salsadansen          Kerststal Birgitenessen 
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2. Verfraaiing binnenstad  
a. Herinrichting van de omgeving Bassin: minimaal 15.000 m².  

Raadsbesluit 22 februari 2017, investering € 1.700.000,- (waarvan € 250.000,- 
BDU gelden). 
Stand van zaken: gereed 

hoek Hoogpoort-Kasteelsingel voor           hoek Hoogpoort-Kasteelsingel na 
 

Hoogpoort voor              Hoogpoort na 
 

Kasteelsingel voor              Kasteelsingel na 
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Kasteelsingel nabij Morregat voor          Kasteelsingel nabij Morregat na 
 

Parkeerplaats Bassin voor          Parkeerplaats Bassin na 

 

Wilhelminasingel-Bassin voor           Wilhelminasingel-Bassin na 
 

Verlengde Beekstraat voor    Verlengde Beekstraat na 
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Officiële opening          Gedenksteen 
 
 

b. Herinrichting (minimaal 12.000 m² openbare ruimte) en vergroening (850 m² 
nieuw groen) van de binnenstad.  
 

Aanstraalverlichting toren Martinuskerk 
 Raadsbesluit 17 mei 2017: krediet € 165.000,- 

Stand van zaken: in voorbereiding 
 
Herstraten en verbeterplan Stationsplein, 800 m² 
Kosten € 125.000,- en € 134.000,-.  

Stand van zaken: grotendeels gereed (deel verbeterplan moet nog uitgevoerd 
worden) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
     Foto Stationsplein na herstraten en verbetermaatregelen 

  
 
 Herinrichting Markt, 1.400 m² 
 Kosten € 140.000,- 

Stand van zaken: gereed 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 

  Foto Markt na herstrating en detailfoto oud (boven) en nieuw (onder) 
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Herinrichting Beekstraat, 1.625 m² 
Raad 20 september 2017: krediet van € 270.000,- beschikbaar gesteld, waarvan 
€ 25.000,- uit vergroening. 
Stand van zaken: in uitvoering 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
             Beekstraat in uitvoering       Beekstraat na 

 

 
 Herinrichting Smeetspassage: 500 m² 
 Kosten € 150.000,- 

Stand van zaken: plan is gereed, herinrichting vindt in najaar 2018 plaats, in 
afstemming met uitvoering bouwplan transformatie pand hoek 
Stationsstraat/Smeetspassage 

 
Herinrichting Hegstraat: 2.000 m² 
Raming: € 100.000,- 

Stand van zaken: plan is in voorbereiding 
 
Vergroening: 1.000 m², 25 bomen, 22 groenelementen 
Raming: € 150.000,- (incl. € 25.000,- voor Beekstraat) 

Stand van zaken: deels in voorbereiding 
Gerealiseerd: 

 Bassin: 12 bomen 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Foto: plaatsen bomen aan Bassin/Kasteelsingel 
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         Verfraaiing Bassin                  Nieuwe bomen Bassin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Nieuwe bomen Bassin (zijde Kasteelsingel) 

 
 Beekstraat: 1 boom (gereed) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
    Beekstraat oud                         Beekstraat met boom 

 
 Nieuwe Markt 9 bomen (in voorbereiding) 

 
 Oud Kerkhof 3 bomen (in voorbereiding) 

 
 Maasstraat 2 bomen (in voorbereiding) 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

16 

 

 
 

 Kasteelplein: 90 m² vergroening 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kasteelplein voor       Kasteelplein na 

 

 Beekstraat langs randen en in boomvakken: in uitvoering 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Boom oude situatie met boomrooster en nieuwe situatie met vergroening en zitelementen 

 
 Korenmarkt, Oud Kerkhof, Maasstraat, Paradijsstraatje, Walburgpassage: 

in voorbereiding 
 
 

Verbeteren stabiliteit Wifi-netwerk 
Raming: € 7.500, extra investering € 4.487,-. 
Stand van zaken: in voorbereiding 
Besluit college 5 december 2017, raadsbesluit krediet voorzien voor 24 januari 
2018. 
 
Gevelkwaliteitsfonds, 5 gevels verbeteren 

Raadsbesluit 23 november 2017: € 300.000,- beschikbaar gesteld 
Stand van zaken: communicatie rondom regeling vindt plaats 
 
Aanvullende middelen zijn door gemeente gevraagd en door provincie in principe 
toegezegd  voor verbetering gevel Muntpassage zijde Nieuwe Markt en Beekstraat. 

Gemeente dient dit nog nader te onderbouwen (m² transformatie). 

 
 

c. Verbeteren spelaanleidingen  
Raming: € 150.000,- 
Stand van zaken: Korenmarkt in voorbereiding 
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d. Opwaarderen stadspark  
Dit betreft een nieuw initiatief, aanvullend op het plan. Het betreft de verplaatsing 
van de houthandel aan de Biest 1-3 naar een bedrijventerrein en de herinrichting 
van het perceel, zodat het wordt toegevoegd aan het stadspark. 
Extra investering: € 3.025.000,- 

 
Tekening kasteel Nijenborgh anno 15e eeuw met voorhof en foto bestaande situatie 
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3. Klimaatbestendige een veerkrachtige binnenstad  

a. Realiseren van 900 m² aan retentievoorzieningen (singel).  
Raming: € 750.000,- 
Stand van zaken: in voorbereiding 

 
b. Realiseren van 350 extra fietsenstallingen en vier laadpalen voor elektrische 

fietsen.  
Beschikbaar € 160.000,- P21401624 (2016) 
Stand van zaken fietsenstallingen: in uitvoering 

 Collegeplein: van 40 naar 128 fietsenstallingen (gereed) 
 Raphaelpad van 0 naar 23 fietsenstallingen (gereed) 

 Nieuwe Markt van 32 naar 148 fietsenstallingen (gereed) 
 Beekstraat noordzijde van 0 naar 32 fietsenstallingen (24 gereed) 
 Korenmarkt uitbreiding met 166 (in voorbereiding) 
 Maaspoort uitbreiding met 24 (in voorbereiding) 
 Wilhelminasingel uitbreiding met 44 (planvorming in samenhang met 

singel) 
 

Stand van zaken e-laad palen: 4 zijn gerealiseerd, 1 in voorbereiding. 
Vier e-laadpalen staan op de volgende locaties: bewaakte fietsenstalling 
Hegstraat, Beekstraat, Nieuwe Markt en Langpoort (Wilhelminasingel) 
In uitvoering: Beekstraat 
In voorbereiding: Korenmarkt  

Collegeplein voor      Collegeplein na 
 

Sint Raphaelpad voor      Sint Raphaelpad na 
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Nieuwe Markt voor      Nieuwe Markt na 
 

Beekstraat voor                         Beekstraat na 

 
c. Verhogen van de aantrekkelijkheid van zes parkeergarages en verbeteren van de 

(lucht)kwaliteit door toepassing van luchtzuiveringsinstallaties. 
 

 Verbetering verlichting Muntgarage, € 60.000,-, gereed 
 Verbeteren verlichting parkeergarage Walburgpassage, € 35.000,-, gereed 
 Plaatsen slagboominstallatie Muntgarage, € 110.000,-, gereed 

 Vervangen slagboominstallaties Ursulinengarage en Walburgpassage, 
€ 50.000,-, gereed 

 Opknappen Muntgarage en parkeergarage Walburgpassage (schilderen), 
€ 243.000,-, gereed 

 Afsluitpalen, € 100.000,- (in voorbereiding) 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  Voor     Na 

 

Plaatsen Luchtfilterinstallaties parkeergarages 
Beschikbaar € 62.000,- (prioriteiten 2017) 
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Raad 13 december 2017: krediet € 310.000,- 
Stand van zaken: parkeergarage Walburgpassage gereed 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Luchtfilterinstallatie parkeergarage Walburgpassage 
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4. Functietransformatie en compact kernwinkelgebied  

a. Transformatie van leegstaande panden van particulieren: 4.527 m² commerciële 
ruimte in het stadshart transformeren naar 58 huurwoningen.  
 

Gereed: 
8 won. Beekstraat 70 a t/m h,   377 m² 
3 won. Beekstraat 73, 73a, 73b 283 m² 
3 won. Hegstraat 6, 6a, 8  197 m² 
2 won. Maasstraat 8a, 8b    96 m² 
1 won. Oud Kerkhof 2     32 m² 
1 won. Walburgpassage 40  104 m² 

3 won. Sint Raphaelpad 22, 24, 26 336 m² 
1 won. Maasstraat 10   156 m² 
10 won. Maasstraat 28, 28 a t/m 28j 832 m² 
32 won. totaal    2395 m² (53%) 

 

b. De (winkel)leegstand wordt met 2.000 m² teruggebracht: van 16.978 m² 

(augustus 2016) naar 14.978 m² (augustus 2019).  
Wordt meegenomen in eindrapportage. 

 
c. Herbestemming van gemeentelijk vastgoed: de clustering van het RICK in één 

gebouw in het centrum zodat in het Muntcomplex ca. 4.000 m² wordt 
getransformeerd naar 35 woningen waaronder minimaal 25 sociale huurwoningen.  
 

Raad 17 mei 2017: krediet van € 500.000,- beschikbaar gesteld voor verplaatsing 
RICK 
Stand van zaken: in uitvoering 
RICK heeft pand Wilhelminasingel 12 gekocht van Wonen Limburg. Pand moet nog 
verbouwd worden. Planning is dat RICK cursusjaar 2018-2019 start op nieuwe 
locatie. Verkoop verdiepingen Muntcomplex staat gepland voor eerste half jaar 
2018. 

Voorgevel Wilhelminasingel 12            Wilhelminasingel 12 zijde Sint Raphaelpad 
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Verplaatsing van de archiefbewaarplaats, leeszaal en kantoren.  
Kosten € 850.000,- 
Stand van zaken: gereed 3e kwartaal 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foto’s nieuwe archiefbewaarplaats onder in stadhuis 

 

De leeszaal en de kantoren worden ondergebracht in het Bibliocenter.  
Kosten € 165.000,- 
Stand van zaken: gereed 3e kwartaal 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Foto’s uitingen gemeentearchief (leeszaal en kantoren) gevel en entree Bibliocenter 
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5. Samenwerking bevorderen 

Onderzoeksbudget 
Raming: € 100.000,- 
Stand van zaken: in uitvoering, uitgegeven is: 

 60% van de kosten effectenonderzoek  
luchtkwaliteit parkeergarages   € 12.156,- 

 filmpje plan versterking stadshart  €   1.000,- 
 verkenning water in de stad  € 15.462,50 
 kadaster     €       95,- 
 Quick scan verlichting   €  4.000,- 
 huur busje     €     142,50 

Totaal verplichtingen/uitgegeven  € 32.856,- 
 

Quick scan verlichting 
Er wordt momenteel een Quick scan verlichting uitgevoerd waaruit een overall kijk 
komt hoe verlichting meegenomen kan worden in het programma, waarbij de 

kosten onderdeel uitmaken van de onderscheidene projecten met bijbehorende 

budgetten.  
 
 
Financieel overzicht in cockpit 
 
Investering vanuit programma binnenstad:  € 6.575.000,- 
Investering vanuit reguliere budgetten: € 3.103.000,- 

Totaal      € 9.678.000,- 
 
 
Daadwerkelijk uitgegeven:   € 4.254.035,- (=45%) 
 
 
Raadsbesluit genomen: € 8.185.500,-  (=84%) 

Nog raadsbesluit te nemen: € 1.492.500,- (=16%) 
 
 

Projecten gereed:   € 3.977.000,- 41% 
Projecten in uitvoering:  € 1.726.000,- 18% 
Projecten in aanbesteding  

(kredieten beschikbaar gesteld): € 2.482.500,- 26% 
Projecten in voorbereiding:  € 1.492.500,- 15% 
 
 
Tot slot zijn inmiddels besluiten genomen voor extra investeringen ter waarde van  
€ 4.958.887,- boven op de in het programma opgenomen investeringen.  
 

 
 
 


