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Behandelend ambtenaar : Monique Bessems  Nummer raadsvoorstel: RAD-000956 
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ONDERWERP 

 
Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad € 398.000,00 voor de herinrichting van de 
Passantenhaven, de inrichting van een tijdelijk park en de reconstructie van de Kollergang. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
De visie Waterfront Weert geeft een goed beeld van de ambities van Weert voor het gebied 
rondom het Bassin en geeft richting aan de herinrichting van het totale gebied Beekpoort 
waaronder de Werthaboulevard, het horecagedeelte Bassin, het kruispunt Bassin, de 
Passantenhaven, de Penitentenstraat en de Energiestraat. 
 
In de visie wordt de relatie tussen water- en landgebonden recreatie versterkt. Om die reden is het 
opwaarderen van de Passantenhaven in het ontwerp meegenomen. Door deze zichtbaar te maken 
voor de omgeving waardoor er een relatie hiermee ontstaat, moeten kademuren worden verlaagd 
en moet er een goede en veilige voetgangersverbinding komen.  
 
De visie is in fases opgeknipt. De eerste fase, herinrichting Werthaboulevard (gedeeltelijk) en het 
horecagedeelte aan het Bassin zijn momenteel in uitvoering en zijn in mei a.s. gereed. 
De tweede fase, de herinrichting van het kruispunt Bassin, is geprioriteerd voor het jaar 2015. De 
Penitentenstraat en Energiestraat worden te zijner tijd in de (bouw)ontwikkelingen van Beekpoort 
meegenomen. Om meer kwaliteit te geven aan het nog te bouwen gedeelte van Beekpoort Zuid in 
relatie naar de omgeving is een tijdelijk park opgenomen in de visie. 
 
Op verzoek van de Molenstichting Weerterland zijn binnen de visie de mogelijkheden bekeken om 
de Kollergang van de ros-oliemolen Beekpoort terug te brengen in zijn historische omgeving. In de 
vastgestelde visie voor Waterfront Weert is in de Penitentenstraat een plaats ingeruimd voor deze 
reconstructie van de Kollergang. De reconstructie zal onderdeel zijn van een door de Molenstichting 
ontwikkelde wandelroute langs de “verdwenen molens” in de binnenstad van Weert. 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
De herinrichting van de Passantenhaven is weliswaar een belangrijk onderdeel van de visie, maar 
is aanvankelijk niet meegenomen in de planning vanwege het ontbreken van financiële middelen 
voor de uitvoering ervan. Er zijn geen middelen opgenomen in de prioriteiten en niet binnen 
bestaande exploitaties. Datzelfde geldt voor het tijdelijke park en de reconstructie van de 
Kollergang. 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
De Stuurgroep GOML besloot op 2 mei 2013 versnelling aan te brengen in het proces van MIP6.  
Naar aanleiding hiervan is er op verzoek van de Stuurgroep een nieuwe planning voor MIP6 
opgesteld. Het standpunt van GS noodzaakte tot een versnelling t.o.v. het voorgenomen tijdpad. 
Alleen die projecten konden worden ingebracht, waarmee de raad in een eerder stadium al akkoord 
is gegaan en cofinanciering beschikbaar is gesteld. 
Binnen de programmalijn Landbouw, Natuur en Recreatie van de GOML  waren 
subsidiemogelijkheden voor het creëren van een hoogwaardig verblijfsgebied door de verschillende 
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functies (water-, oever- en landgebonden recreatie, horeca, bedrijfsactiviteiten) en gebieden met 
elkaar te verbinden.  
De herinrichting van de Passantenhaven paste op de onderdelen binnen de uitgangspunten voor 
deze subsidiemogelijkheid. 
 
Het college van B&W heeft op 2 juli 2013 ingestemd met een subsidieverzoek en het aanvullend 
uitvoeren van de aanpassingen aan de Passantenhaven.   
Omdat de Passantenhaven een relatie heeft met fase 1 van de visie, is de eerste fase plus de 
voorbereidingskosten financieel meegenomen in de subsidieaanvraag.  
 
Dit besluit van B&W is per brief aan de raadsleden kenbaar gemaakt. De brief is in de vergadering 
van de commissie EZ in september 2013 nader toegelicht en er is toegezegd een kredietsvoorstel 
voor te leggen na subsidieverlening. 
 
De totale kosten ad € 398.000,00 voor de herinrichting van de Passantenhaven, de inrichting van 
een tijdelijk park en de reconstructie van de Kollergang, passen binnen de door de provincie 
verleende subsidie ad € 523.500,00. Het restantbedrag ad € 125.500,00 kan toegevoegd worden 
aan het begrotingssaldo 2014. 
 

COMMUNICATIE 
 
De inrichtingsvisie en de werkzaamheden voor fase 1 zijn in juli 2013 in een algemene 
informatieavond toegelicht. Omdat de herinrichting van de Passantenhaven een verdere uitwerking 
is van deze visie, zal ook deze in een algemene informatieavond worden toegelicht. De 
belanghebbende omwonenden en de wijkraden Fatima en de Binnenstad zullen vooraf in een 
klankbordoverleg worden geïnformeerd over de plannen en waar mogelijk wordt rekening 
gehouden met hun wensen. 
 
Bij de uitvoeringstermijn wordt rekening gehouden met geplande evenementen. Afhankelijk van de 
vergunningverlening van o.a. RWS, wordt de herinrichting uitgevoerd vóór de bouwvakvakantie 
(aanvang ná NK Triatlon) of ná de kermis. Uitvoering dient te geschieden in 2014. 
 
 

EVALUATIE 
 
Na uitvoering van de werkzaamheden vindt er een evaluatie plaats met betrokkenen. De resultaten 
hiervan kunnen meegenomen worden bij de uitvoering van het kruispunt Bassin in 2015. 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 
 Het advies van de raadscommissie Economische Zaken is: 

 
  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 

 
agenderen als hamerstuk. 

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  De PvdA is blij met het voorstel. In eerste instantie had de fractie er moeite mee 

dat het Bassin erbij betrokken werd. Omdat het onderdeel uitmaakt van het 
totaalplan is de fractie akkoord, al zal het in communicatieve zin goed uitgelegd 
moeten worden dat er enkele jaren geleden muurtjes zijn gebouwd, die nu weer 
afgebroken worden. De lokatie waar nu het parkje wordt gepland heeft de PvdA 
positief verrast. Op de plek waar nu nog de tennishal is gelegen wordt een 
haven voorzien. De PvdA heeft er moeite mee, dat dit al zo is ingetekend. We 
moeten eerst dit gebied maar eens ontwikkelen, voor méér is nu geen geld 
beschikbaar. Er moeten geen verwachtingen worden gewekt die wellicht niet 
waargemaakt kunnen worden. De PvdA vraagt zich af of de gemeente haar 
investeringen uit GOML terughaalt door uitvoering van dit project. De SP is 
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verbaasd dat het restant van de provinciale subsidie als overschot aan de 
begroting 2014 van de gemeente Weert wordt toegevoegd, aangezien de GOML-
gelden door meerdere gemeenten beschikbaar zijn gesteld. 

 

 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 
De raad voorstellen een uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen ad € 398.000,00 voor de 
herinrichting van de Passantenhaven, de inrichting van een tijdelijk park en de reconstructie van de 
Kollergang. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000956 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
Beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet ad € 398.000,00 voor de herinrichting van de 
Passantenhaven, de inrichting van een tijdelijk park en de reconstructie van de Kollergang. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 maart 2014. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


