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Geacht college, 

Vriendelijk vragen we uw aandacht voor het volgende, 

Mede naar aanleiding van een prettig kennismakingsgesprek met u dienen we een 

subsidieverzoek in voor de stichting Atelier Stadsrevisie.  

Stichting Stadsrevisie ‘aSta’ 

De stichting werd onlangs opgericht (de statuten werden u reeds toegezonden) en 

bevordert, ondersteunt, begeleidt en faciliteert het kunstproject ‘Atelier Stadsrevisie’ van 

de Heerlense kunstenaar Michel Huisman, u welbekend.  

Project stadsrevisie in uitvoering 

Met uw steun werd dit project gestalte gegeven, thans moet het met enige spoed handen 

en voeten krijgen en verder uitgevoerd worden. De stichting doet dit zoveel mogelijk met 

bij Heerlen betrokken partijen, zoals daar o.a. zijn Weller, De Architectenzaak, Mark Feron, 

Stichting Stadswerkplaats Heerlen, Heerlen MIJNstad, Techniekcollege Heerlen en Zuyd 

Hogeschool. De samenwerking met deze enthousiaste partijen begint steeds meer vorm 

en inhoud te krijgen. 

Subsidieverzoek ten behoeve van zes winkelpuien 

Het subsidiebedrag dat wij hiervoor vragen, bedraagt € 65.000,--.  Het dient ter dekking 

van de kosten die nog in 2020 gemaakt zullen worden voor de revisie van een zestal 

panden, zoals omschreven door u in de bijlage bij de raadsinformatiebrief d.d. 4 augustus 
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2020. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in een vergevorderd stadium. De fase van 

daadwerkelijke uitvoering breekt aan. Daar is bovengenoemd bedrag voor bedoeld en 

noodzakelijk. De inspanningen zijn er op gericht de realisatie ervan voor het einde van het 

jaar te bewerkstelligen. 

We streven ernaar dat deze begroting dekkend is voor de revisie van de bedoelde zes 

panden. De stichting stipuleert dat het project ‘de Worstenhemel’ hier niet onder valt. 

Subsidie aanpassingen Worstenhemel (7e pand) 

Wat de Worstenhemel betreft, vraagt de Stichting het door de Provincie Limburg 

toegekende bedrag, zijnde € 50.000 over te maken op de bankrekening van de stichting 

teneinde de kosten van voorbereiding, advies en uitvoering van de Worstenhemel te 

kunnen dekken. Met de uitvoering van dit project is reeds begonnen, maar moet thans 

meer geconcretiseerd worden. 

Exploitatiekosten Stichting ‘aSta’ 

Daarnaast vraagt de stichting een bijdrage in de exploitatiekosten van de stichting. Deze 

kosten betreffen in eerste instantie een aantal noodzakelijke opstartuitgaven. Daarnaast 

heeft de stichting geld nodig voor advieskosten van het ondernemingsplan, te maken 

juridische kosten, bankkosten, verzekeringen en bureaukosten. Voor het jaar 2020 gaat het 

naar schatting om een bedrag van € 6.500,-. Mogelijk houden we geld over. Uiteraard zal 

dit naar het volgend jaar worden doorgeschoven en zullen we rekening en verantwoording 

hierover afleggen aan u. Voor het volgend jaar zal een uitgebreide begroting worden 

ingediend. 

Projectassistent  

Er komt in de komende tijd veel op de heer Huisman af. De druk om de zeven panden te 

realiseren is groot. Hulp daarbij van iemand die zelfstandig, gerichte opdrachten uit kan 

voeren, zou welkom, zo niet noodzakelijk zijn. De stichting schat in dat een dergelijke 

projectassistent/werkplaatsassistent gedurende 16 uur per week voor het vierde kwartaal 

rond de € 10.000,-- gaat kosten. Ook daarvoor vragen we om een subsidie.  

Mocht u een mondelinge toelichting op prijsstellen dan zijn we daar graag toe bereid. 

Intussen verblijven we in de hoop op een snelle positieve reactie, 

 

met een hartelijke groet, 

namens de Stichting Atelier stadsrevisie aSta, 

 

 

 

Jan de Wit (voorzitter)     Albert Groot (penningmeester) 

ns de Stichting Atelier stadsrevisie aSta,

de W W W W W W W W W W W W W W W W W W Wit (voorzitter) Albertrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G Groot (penningmeester)


