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M o t i e 

 
 
Onderwerp: cultuurkaart van Weert 
 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 7 juni 2012 
 
 

Overwegende dat: 

• Er aan de hand van de prioriteitenlijst betreffende het erfgoedhuis een 
keuze gemaakt moet worden over de invulling en de locatie; 

• Dit een aanzienlijke investering van ca. € 7 miljoen vergt, die 
weloverwogen genomen moet worden; 

• Hier ook een locatiekeuze voor het erfgoedhuis gemaakt moet worden en 
er een andere invulling gevonden moet worden voor de huidige lokaties 
van het erfgoedhuis; 

• Er in de werkgroep Beekstraatkwartier een presentatie gehouden is over de 
maatschappelijke waarden van cultuur; 

• Deze presentatie zich toespitste op onderdelen als gebruikswaarde, 
optiewaarde, bestaanswaarde, economische waarde en sociale waarde van 
cultuur in het algemeen; 

• Dit mogelijk nieuwe invalshoeken biedt voor de visie op ons stadshart met 
betrekking tot de locatie Beekstraatkwartier; 

• Er duidelijkheid moet komen in de samenhang van cultuur in Weert, 
toegespitst op het culturele aanbod en de cultuurdeelname in de 
gemeente; 

Draagt het college op: 

• De bijdrage van cultuur in relatie tot de aantrekkingskracht van de stad 
Weert op dit moment aan te tonen; 

• Daarnaast een berekening te maken van de maatschappelijke waarde van 
het culturele aanbod in Weert; 

• Alvorens te komen met een voorstel over het erfgoedhuis, analoog aan de 
presentatie in de werkgroep Beekstraatkwartier en conform de presentatie 
en offerte van Gerard Marlet een cultuurkaart van Weert te laten maken; 

• De uitkomsten van het onderzoek dat aan deze cultuurkaart ten grondslag 
komt te liggen mee te nemen in het voorstel over het erfgoedhuis; 

• De kosten van deze cultuurkaart, zijnde € 15.000,- te boeken op de 
voorziening ‘ontwikkelkosten Beekstraatkwartier’, 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De fractie VVD,                                       De fractie D66, 
 
F. van Eersel                                           M. Stokbroeks 
 

 


