
 

                                                              
VI.A.1 

                                                             Amendement                             
 
 Onderwerp: aankleding binnenstad Weert  
 
De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 6 november 2013, 
 
Overwegende dat: 

• de aankleding van de binnenstad, bijvoorbeeld door middel van bloemen en groen, 
in het kader van Weert 600 jaar extra aandacht verdient; 

• Weert is uitgeroepen tot de groenste stad van Europa maar de binnenstad dit naar 
onze mening nog niet overal uitstraalt; 

• de aankleding van de binnenstad een gezamenlijke verantwoordelijkheid moet zijn 
van gemeente en ondernemers/vastgoedeigenaren/Centrum Weert Promotion en 
horeca; 

• we in Stramproy het goede voorbeeld zien maar dat dit in de binnenstad van Weert 
niet van de grond lijkt te komen door moeilijkheden rondom de vraag: “wie moet 
hier verantwoordelijk voor zijn”? 

• het resultaat in dit geval belangrijker is dan bovengenoemde vragen; 
• aankleding van de binnenstad inclusief Maaspoort en Stationsstraat met hanging 

baskets jaarlijks € 21.500,= kost; (14.000 euro in de zomer, 7.500 euro voor de 
winter). 

• deze kosten voor de helft door de gemeente en voor de helft door 
ondernemers/vastgoedeigenaren/Centrum Weert promotion en horeca zouden 
kunnen worden opgebracht om zo de eerste stap te zetten naar verdere 
samenwerking tussen gemeente en bovengenoemde partijen; 

• de gemeente Weert de eerste stap dient te nemen door het bedrag beschikbaar te 
stellen; 

• de bedrijven die de hanging baskets of het groen leveren gedurende een heel jaar 
verantwoordelijk zijn voor onderhoud van dit groen, 

Wijzigt de begroting als volgt: 
• voor 2014 een bedrag ter grootte van € 10.750,= beschikbaar te stellen voor de 

aankleding van de binnenstad inclusief Maaspoort en Stationsstraat met hanging 
baskets of groen onder voorwaarde dat ook ondernemers/Centrum Weert 
Promotion/vastgoedondernemers/horeca, eenzelfde bedrag beschikbaar stellen;  

• dit bedrag in 2014 te bekostigen uit het budget “straatbomen stedelijk gebied” en op te 
nemen onder prioriteiten 2014. 

En draagt het college op: 
• in overleg te gaan met eerder genoemde partijen om te bewerkstelligen dat eenzelfde 

bedrag beschikbaar wordt gesteld en onder deze voorwaarde gezamenlijk tot 
uitvoering te komen; 

• de uitvoering na één jaar te evalueren, 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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