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Onderwerp

Waterput Markt Weert

Voorstel
1. Kennis te nemen van het onderzoek naar de mogelijkheden om de waterput op te

nemen in de historische route en deze 'zichtbaar'te maken.
2. De waterput op te nemen in de Archeo Route Weert door middel van het plaatsen van

een stalen tegel, zoals gebruikt in de provinciale Archeo Route, op de hoek Hegstraat -
Markt.

3. Een markeringsrand in de bestrating op te nemen van natuursteen om de locatie van
de stadswaterput aan te geven en de tijdelijke fundering op die plek om te zetten in
een definitieve fundering zoals die op de rest van de markt reeds is aangebracht.

De raad voorstellen:
4. Om een bedrag van € 30.500,- beschikbaar te stellen voor het plaatsen van een stalen

tegel, een markeringsrand, het aanbrengen van een definitieve fundering en het
eindrapport van de archeologische begeleiding.

Inleiding

Bij werkzaamheden op de Markt voor het plaatsen van nieuwe bomen is eind oktober 2016
een waterput aangetroffen. Uit cultuurhistorisch bronnenonderzoek blijkt dat deze put
dateeft uit het midden van de 16e eeuw. Het betreft zeer waarschijnlijk de stadswaterput
van Weert. Uit onderzoek blijkt tevens een relatie met de wordingsgeschiedenis van de
stad én met de Van Horne dynastie.

De waterput is onderdeel van het historische verhaal over de ontwikkeling en
stadswording van Weert vanaf de 14e eeuw en de rol die de Van Horne-dynastie daarin
gespeeld heeft tot en met de onthoofding van Philips van Horne in 1568.

De stadswaterput versterkt het historische karakter van Weert, hij ligt op de historische
markt met aan de ene kant de monumentale Martinuskerk en aan de andere kant Het
Middeleeuwse stadhuis. Er ontstaat een historische driehoek die onze markt completeert
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In de raadsvergadering van 2 ngvember 2016 heeft de raad unaniem een motie
aangenomen waarin het college wordt opgedragen om samen met het
Centrummanagement te bezien op welke manier de put in de historische route kan worden

opgenomen en zichtbaar kan worden gemaakt voor Weeftenaren en bezoekers van het
historisch centrum en de uitkomst van dit onderzoek voor te leggen aan de raad.

In de vergadering van 29 maart 2017 heeft de raad de Visie op het stadshart vastgesteld.
Een van de thema's uit het programma voor de versterking van het stadshart van Weert

richt zich op het meer zichtbaar maken van de cultuurhistorie in het stadshart. Een van de

ambities is om de'Golden Mile'weer op de kaart te zetten en het verhaal van de historie

te vertellen door middel van stadsgidsen en een wandelroute met informatie. Ook met
inrichtingselementen in de openbare ruimte kan aangesloten worden op het historische
karakter (het'zichtbaar' maken van de waterput).

Elk project met een bijdrage uit de middelen voor de versterking van het stadshart is via

een afzonderlijk kredietvoorstel aan de raad voorgelegd. De provincie heeft de

eindtermijn voorde gereedkoming van de projecten inmiddels verlengd van 31 december
2019 naar 1 juli 2021.

Beoogd effect/doel

Uitvoering geven aan de eerste ontwikkellijn van het programma voor de versterking van
het stadshart met als resultaat dat de historie meer zichtbaar is in het straatbeeld.

Argumenten
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het Pact van de Binnenstad te bezien op welke manier deze put in de historische route
kan worden opgenomen en zichtbaar worden gemaakt (motie IV.M.3 d.d. 2 november
2016).

2. De waterput opnemen in de Archeo Route Weert waardoor deze virtueel zichtbaar
gemaakt wordt en openomen wordt op rle website van Archeoroute Limburg doet recht
aan het eelste thema uit het programma versterking van hct stadshart'

Om de opdracht uit te voeren is in eerste instantie een inventarisatie gedaan van
randvoorwaarden, meningen en mogelijkheden:

- Met betrokken disciplines van de gemeente zijn de randvoorwaarden onderzocht
met betrekking tot de huidige situatie op de Markt;

- De verschillende mogelijkheden om de Waterput beleefbaar te maken zijn in beeld
gebracht;

- In overleg met het Centrummanagement zijn de consequenties voor de
ondernemers op de Markt bekeken;

- Ten aanzien van het opnemen van de stadswaterput in 'de historische route' is

aansluiting gezocht bij de'Archeo route Limburg';
- De meningen zijn gepeild van de commissie Cultuurhistorie, de BOB en de

kwartiermaker van het museum.

De verschillende mogelijkheden zijn betrokken bij de gesprekken met de diverse
stakeholders.
Uit het onderzoek blijkt dat er twee opties (optie 6 en 7) zijn die op voldoende draagvlak
kunnen rekenen: beide opties maken de waterput, de Sint Martinuskerk en het voormalig
middeleeuws stadhuis virtueel zichtbaar. Optie 6 doet dit op een interactieve digitale zuil,
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optie 7 via een App. In beide opties is het ook mogelijk om de relatie tussen de waterput,
het voormalig stadhuis en de St. Martinuskerk virtueel zichtbaar te maken.

De bestrating van de Markt is in het midden uitgevoerd met keitjes, gelegd in een
fundering van beton. Dit geldt niet voor de locatie van de waterput, daar is de
betonfundering vooralsnog weggelaten. Als besloten wordt om de waterput virtueel
zichtbaar te maken zal er in de directe omgeving van de waterput een definitieve
fundering aangebracht moeten worden en zal er een eindrapport van de eerder
uitgevoerde archeologische begeleiding gemaakt moeten worden (wettelijke verplichting)
De kosten hiervan worden geraamd op € 20.000,-.
De hoge totaalkosten van optie 6, in combinatie met het feit dat optie 7 niet
vandalismegevoelig is en optie 7 wel (de tegel is hufterproof, de zuil niet) maken dat
voorgesteld wordt om voor optie 7 te kiezen.

Voor verdere beschrijving van de mogelijkheden wordt verwezen naar bijgevoegd
raadsvoorstel.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

De geraamde kosten zijn als volgt opgebouwd:
- aanlegkosten van het opnemen in de Archeo Route Weert en het plaatsen van de

tegel op de hoek Hegstraat - Markt €10.300,-;
- kosten voor een markeringsrand op de locatie van de stadswaterput en het

omzetten van de tijdelijke fundering in een definitieve fundering € 15.000,-;
- kosten eindrapport van de archeologische begeleiding € 5.200,-.

Voorgesteld wordt dit bedrag van € 30.500,- als bijdrage ineens beschikbaarte stellen en
dit bedrag ten laste te brengen van de provinciale subsidie versterking binnenstad;

Stand van zaken provinciaal subsidie en prioriteiten 2017 + 2018.
Om het totale financiële overzicht te houden van de projecten in het kader van de
versterking van het stadshart wordt bij elk voorstel een overzicht opgenomen en
aangevuld met het betreffende voorstel. Zie de tabel hierna.
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Onderwerp Raadsbesluit Prioriteiten
20L7 + 20L8
(kapitaallast)

Subsidie
(bijdrage
ineensl

Beschikbaar bedrag € 88.750
(=€ 62.500+

€ 26.250)

€ 3.075.000

Proq ram mama naqer/advieskosten 29-03-20L7 n.v.t. -/- € 63.000
Aanstraalverl ichtino St. Martinus t7-05-20L7 -/- € 6.663 n.v.t
Herhuisvestinq RICK L7-05-20t7 n.v.t. -/- € 500.000
Heri nrichtino Beekstraat 20-09-2017 -/- € 1.313 n.v.t.
Museum 25-rO-2017 -/- € 45.734 -/- € 1.108.750
Gevelfonds 23-tL-20t7 n.v.t. -/- € 300.000
Luchtfi lters oa rkeerqa raqes L3-L2-2017 n.v.t. -/- € 310.000
Wifi-netwerk
Veroroeninq en spelaanleidinqen

24-Ot-20L8 n.v.t -/- € t7.987
2B-O2-20L8 -/- € 10.638 n.v.t.

Kiosk 28-06-2018 n.v.t -/- € 25.000
Standbeeld Philios van Horne 28-06-2018 n.v.t -/- € 50.000
Sokkel standbeeld Philips van
Horne

28-06-20 1B n.v.t -/- € 100.000

Vergroening en spelaanleiding
Nieuwe Markt

L4-LL-2OIB -/- € L7.046

Gevelverbeterinq Mu ntcom plex 19-12-20L8 -/- €.440.0OO
Verlichting steegjes, museum,
gebied tussen museum en kerk
en sfeerverlichtinq

t9-12-20t8 -/- €.4.736 -/- €. L4.072

Herinrichtinq Heqstraat t9-12-20L8 -/- € 6.270
Visie Kasteelsinqel 03-07-20 19 € 17.000
Waterput 18-12-2019 € 30.s00
Rest € 2.950,- c 104.691,-

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Het opnemen van dit archeopunt in de provinciale archeoroute kan naar verwachting
medio 2020 gerealiseerd worden.

Comm u nicatie/ partici patie

Voor de start van de uitvoering worden de omwonenden en de omliggende ondernemers
hierover tijdig geïnformeerd.

Geadviseerd wordt dit voorstel als B-stuk te agenderen

Overleg gevoerd met

Intern

Marian Arts, afdeling Ruimte en Economie
Bernard Ellenbroek, kwartiermaker museum
Hugo Zontrop, afdeling Ruimte en Economie
Dirk Franssen, afdeling OG
Peter Tobben, afdeling OG
Huub van Buggenum, afdeling OG

Edward Salman, afdeling Financiën
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Extern:

Paul Kooij, centrummanager
Leon Bouwels, voorzitter BOB
Bert Nelissen, ondernemer

Bijlagen:

Bijlage 1: Uitwerking van de 7 varianten om de waterput zichtbaarte maken;
Bijlage 2: Archeo Route Provincie
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