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GEMEENTE vrlEERT

Onderwerp

Eindevaluatie Van Hornejaar 2018 en vervolg

Voorstel

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de viering van het Van Hornejaar 2018 (zie
bijlage).

2. De gemeenteraad via de TILS-lijst hiervan in kennis te stellen.
3. Kennis te nemen van het feit dat nog een aantal activiteiten rond het Van

Hornejaar doorloopt in 2019.
4. Akkoord te gaan met het betrekken van het thema Weert Van Hornestad bij de

uitwerking van de promotie van Weert (citymarketing) in 2019 en verder.

Inleiding

Het college van B&W heeft 1 maart 2016 besloten 2018 uit te roepen tot het Van
Hornejaar. Dit vanwege het feit dat exact 450 jaar geleden Philips de Montmorency, Graaf
van Horne en Heer van Weert samen met Lamoraal van Egmont op de Grote Markt in
Brussel werd onthoofd. Dat was immers op 5 juni 1568.
In 2018, en voorafgaand daaraan, zijn in dit kaderallerleiactiviteiten georganiseerd.
De evaluatie daarvan treft u in de bijlage aan. Daarnaast geven we in dit voorstel aan wat
het vervolg is.

Beoogd effect/doel

Het vaststellen van de evaluatie en ervoor zorgen dat ook in 2019 nog activiteiten kunnen
worden georganiseerd. Daarnaast de resultaten van het Van Hornejaar de komende jaren
meenemen in het traject van promotie van Weert (citymarketing).

Argumenten

1. Het Van Hornejaar was een jaar met veel succesvolle activiteiten

In te vullen door het B&llll secretariaat:

úttoo.¿¡ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
! Anders, nl.:
Beslissing d.d.: Zb .

n Niet akkoord
! Gewijz¡gde versie

tr A-stuk
tr B-stuk
D C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuil lehouders

D&I Communicat¡e

Plonie van den Biggelaar/Frank Speet
(049s-575410)

drs. G.J.W. (Geert) Gabriëls

B&W-voorstel:
Dl-665910

Zaaknummer:
665902

Publicatie:

S B W

G-Gn

W

MvdH

W

TG

W

WvE

w

PS

akkoord

\'U/ +t ffi q M X
bespreken

\4, rßq
Soort besluit: Besluit college

Weert,
29 januari 2019

U

Nummer: 5



Een groot aantal activiteiten en evenementen is georganiseerd in het kader van het Van
Hornejaar (zie de bijlage Eindevaluatie Van Hornejaar 2018). De conclusie van de

organiserende partijen is dat het een succesvol jaar is geweest. Dat wordt ondersteund
door de commissie Cultuurhistorie. Ook in 2019 vinden nog activiteiten plaats.

Naast de incidentele activiteiten (o.a. die uit de tenderregelingen gehonoreercl zijn), zijn er
ook blijvend structurele zaken zoals:

- Murals, de compositie Van Horne, Van Horne-rondleidingen van de stadsg¡dsen
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- Standbeeld van Philips.
Door aandacht voor bewustwording, educatie en communicatie op het gebied van
cultuurhistorie weten méér interne en externe doelgroepen wie Philips van Horne was en

wat hij voor Weert betekende.
Diverse initiatiefnemers die de viering van het Van Hornejaar inhoud hebben gegeven,
gaan in 2019 door. Zo kunnen mensen nog steeds een Van Horne stadswandeling maken

en gaat de Kerkelijke Harmonie ook in kleinere samenstelling de Van Horne compositie bij
tal van gelegenheden uitvoeren. Daarnaast komt Stichting De Aldenborgh in oktober 2019
met een grote Van Horne-show en komt er een digitale belevingskaart waarin diverse
objecten met herinneringen aan de Van Hornes worden opgenomen. Verder gaat het
ruiterstandbeeld Philips de Montmorency in 2019 en 2O2O op tournee. En wordt ereen
documentaire gemaakt: "The Bronze Story".

2. Bekeken moet worden of in de promotrc van Weert (citymarketing) het Van

Horne-thema een plaats kan kri-igen.
In 2019 en 2020 moet duidelijk worden hoe de gemeente de komende jaren Weert op de

kaart gaat zetten. De betekenis van Weert Van Hornestad wordt meegenomen in de

ontwikkeling van een visie op de promotie van de gemeente Weert (citymarketing).

Kanttekeningen en risico's

Om hct thema Van Horne levendig te houden is zichtbaarheid nodig. Verschillende
verenigingen en stichtingen organiseren ook in 2019 nog allerlei activiteiten, zoals

hierboven aangegeven. De gemeentc organiseert dit jaar niets meer. De initiatiefnemers
zouden verwachtingen kunnen hebben naar de gemeente wat betreft financiering. Echter,
er is dit jaar voor dit thema geen apart budget gereserveerd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Financieel
De totale gemeentelijke uitgaven voor het Van Hornejaar waren € 135.000,-. In 2019 is er
geen geld voor promotie van Van Horne-activiteiten.

Personeel
In 2018 had de kabinetschef de rol van regisseurVan Hornejaar met extra ambtelijke
ondersteuning. Dat is nu niet meer het geval.

Duurzaamheid
n.v.t.

Uitvoering/evaluatie
Partijen die aanwezig waren bij de evaluatie van het Van Hornejaar in januari 2019
pleitten ervoor om het succes van het Van Horne-jaar te koesteren en de kracht van alle
organisaties de komende jaren te gebruiken onder de noemer'Weert, Van Horne Stad'.
In het traject om te komen tot een nieuwe aanpak van citymarketing wordt bekeken of
het thema Van Horne breed draagvlak heeft.

Communicatie/ particiPatie
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In de media is veel aandacht aan het Van Hornejaar besteed (zie de bijlage). Daarnaast
ontvingen 85.000 adressen in de regio Weert en in de grensstreek de speciale uitgave van
het Weert Magazine.
Nu de organisaties die het van Hornejaar 2018 inhoud hebben gegeven gezamenlijk
verder gaan, komen er meerdere vervolginitiatieven rond het thema Van Horne. Als
gemeente kunnen we dergelijke initiatieven ondersteunen d.m.v. het faciliteren van de
communicatie, waaronder het inkopen van eenmalige advertentieruimte en het
communiceren van de 'Eindevaluatie Van Hornejaar 2018'. Daarnaast willen we ook op de
website van de gemeente aandacht besteden aan activiteiten met als thema Weert Van
Hornestad.

Overleg gevoerd met

Intern:

Ton Lemmen en Cathy Timmermans (kabinet), Wim Truyen en Marianne van de
Ven (OCSW)

Extern:

. Organisatoren en direct betrokken externen bij evenementen/activiteiten i.h.k.v
het Van Hornejaar (zie bijlage)

Bijlagen:

Eindevaluatie Van Hornejaar 2018
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