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2014: Weert 600 jaar stad

We hebben goud in handen!

Juryrapport Entente Florale 2013

Hoofdlijnen Monumentenbeleid 2013

De jury heeft waardering voor de wijze waarop Weert bij haar
uitbreidingsplannen de gebouwde omgeving heeft
geïntegreerd in het omringende landschap. Vanuit een
lovenswaardig besef voor het cultuurhistorisch erfgoed, zijn
alle monumenten goed bewaard gebleven, gerestaureerd en
aangepast met passende functies.

1. Vergroten maatschappelijk draagvlak

•

Daarnaast is het beleid gericht op het in stand houden van
karakteristieke boerderijen met haar typische akkers, de
molens en de voormalige schansen. Particulieren en
organisaties worden hier nauw bij betrokken. Het hergebruik
van de Laarderschans spreekt de jury bijzonder aan.

•

Weert is een goed voorbeeld van harmonische integratie van
landschap en stad. Natuur en cultuur zijn excellente partners.
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Communicatieplan
Zichtbaar en beleefbaar maken
Ontsluiten van informatie
Educatie en jeugd
Recreatie en toerisme

Verminderen van regeldruk
De kam door de monumentenlijst
Zuinig zijn op wat we nog hebben
Subsidies geven voor behoud
Stimuleren van herbestemming
Handhaving
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1. Maatschappelijk draagvlak
• Open Monumentendag
• 8.500 bezoekers
• Landelijke media-aandacht

2. Verminderen regeldruk
• Ambtelijke afwikkeling van door Monumentenwelstandscommissie goedgekeurde plannen
• Conform schetsplan uitgewerkte aanvraag
• Bij invulling eenduidige voorwaarden

• Jeugd
• CKV-project
• Speurtocht
• Klassendag

Steunen van initiatieven
PR-plan maken

3. De kam door de monumentenlijst
• Huidige lijst is gegroeid vanaf 1987
• Checken of deze lijst evenwichtig (tijdvakken en
categorieën) en representatief voor Weert is

4. Zuinig zijn op wat we hebben
• Voorkomen van ernstig
achterstallig onderhoud

• Monumentenvergunning is
vervallen in stads- en dorpsgezichten
• Eén manco: sloop van panden

Inventariseren, documenteren en selecteren (+/-?)

5. Subsidie geven voor behoud
• Zo optimaal mogelijk beschikbare budgetten inzetten
• Eenmalige subsidies
• Meerjarige subsidies
• Structurele subsidies

• Verval vóór zijn

Regels tegen verwaarlozing opnemen in verordening
Instellen sloopvergunning voor panden in beschermd
gezicht
Wijziging Erfgoedverordening parallel aan vaststelling
MBP?

6. Stimuleren herbestemming
• Tijd van uitbreidingen en nieuwbouw is voorbij
• Bij nieuwe initiatieven:
• Eerst monumenten
• Dan bestaande bouw
• Eventueel nieuwbouw

• Bij leegkomende monumenten

Overhevelen van budgetten
Voortzetten van structurele subsidies
Regelmatige inspectie

• Eerst herbestemmen
• Dan tijdelijk
• Eventueel sloop

Stimuleren, planologische medewerking en faciliteren
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7. Handhaving
• Afdoende handhaving om precedentwerking en
wildgroei te voorkomen
• Toets bij juridische procedures

Inhoud Monumentenbeleidsplan
• Instrumenten voor gemeentelijk beleid
• Monumentenbeleidsplan
• Erfgoedverordening
• Subsidies

• Raakvlakken andere beleidsterreinen
•
•
•
•

RO – structuurvisie - bestemmingsplannen
Welstandsnota en beheervisie
Archeologie
Landschap

• Nieuwe ontwikkelingen
• Herbestemmen
• Gemeente als eigenaar
• Duurzaamheid

Belangen cultuurhistorie zwaar meewegen

Overzichtskaart monumenten en gezichten

• Uitvoeringsprogramma
• Bijlagen
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Tijdpad
2013
17 sept
3 okt
9 okt
20 nov
17 dec

B&W akkoord
Raadsinformatie
Publicatie en ter inzage legging
Einde ter inzage legging
Verwerken inspraakresultaten
B&W

2014

1e raad

Commissie Welzijn
Commissie Ruimtelijke ordening
Vaststelling door Raad

Vragen?
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