
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

INFORMATIEFORMULIER AGENDACOMMISSIE 

T.B.V. INFORMATIEBIJEENKOMST BV-IW 

 
 

DATUM VERGADERING:  6 februari 2018 

 

ONDERWERP:   Belang van het Van Hornejaar 2018 

 

TOELICHTING OP DE INHOUD:  
Weert herdenkt dit jaar de gebeurtenissen die zich in 1568, 450 jaar geleden, op een 
knooppunt in de geschiedenis hebben afgespeeld. Toen werden Philips de Montmorency 
oftewel de Graaf van Horne en Lamoraal van Egmont in Brussel onthoofd. Zij behoren tot 
de belangrijkste edelen in De Nederlanden van de 16e eeuw. 
In meerdere plaatsen in Nederland, België en Duitsland is daar in 2018 aandacht voor.                    
Zo heeft Zottegem (België) 2018 uitgeroepen tot het Van Egmontjaar. In Horn (gemeente 
Leudal) vinden de Graafschapsfeesten plaats. Weert heeft 2018 uitgeroepen tot het Van 
Hornejaar.  
Onderschat wordt hoe belangrijk Philips de Montmorency, de Graaf van Horne, voor De 
Nederlanden zijn geweest. Dit geldt ook m.b.t. het belang van de Van Horne’s voor de 
identiteit en stadswording van Weert. 
Daarom is van belang dat alle Weertenaren meegenomen worden in de achtergronden van 
de Van Horne dynastie, de Graaf van Horne en het Van Hornejaar. Dit geldt natuurlijk 
expliciet voor onze raadsleden. 
Cultuurambtenaar Wim Truyen heeft zich de historisch achtergronden volledig eigen 
gemaakt en bouwde een prachtige presentatie hierover op. Hij kan op zeer bevlogen wijze 
hét verhaal vertellen. Een dergelijke presentatie heeft hij enige tijd geleden in het college 
van B&W mogen houden. Iedereen hing aan zijn lippen. 

 

AANLEIDING EN RELATIE MET EERDERE/LATERE BESLUITVORMING/ 

TOEZEGGING: 
In de vergadering van 19 april 2017 heeft de gemeenteraad een bedrag van € 110.000 
beschikbaar gesteld als gemeentelijke bijdrage voor initiatieven in het kader van het Van 
Hornejaar. 

 
In de vergadering van 12 juli 2017 heeft de gemeenteraad de tenderregeling voor 
activiteiten van vrijwilligersorganisaties i.h.k.v het Van Hornejaar goedgekeurd.                             
De aanvraagprocedure (1ste tranche) liep van 19 juli tot en met 18 september 2017. 
Dit heeft in totaal 6 aanvragen opgeleverd. 

 

 

WERKVORM:  

X presentatie (powerpoint) 
0 film 
0 werkbezoek 
0 wandeling 
0 rondleiding 
0 workshop 
0 discussieavond met belangengroepen 
0 anders:  
 

 

WERKWIJZE: 

0 schriftelijke stukken 
X presentator:  
   Cultuurambtenaar Wim Truyen 
X duur: 45 minuten 
X portefeuillehouder:Geert Gabriëls 
X openbaar/niet-openbaar 
0 andere relevante gegevens: 
Iedereen is van harte welkom! 



 

 

PLANNING VERDERE PROCES:  
Op 16 januari jl. is de termijn voor het indienen van subsidieaanvragen 2de tranche t.b.v 
het Van Hornejaar 2018 gesloten. Dit heeft geleid tot 18 aanvragen. 
Daarnaast zijn vanuit de Weerter gemeenschap diverse andere initiatieven ontstaan om 
inhoud te geven aan de viering van het Van Hornejaar. 
Nadat de adviescommissie haar werk heeft gedaan en het college van B&W besloten heeft 
wie voor de subsidie in aanmerking komt wordt de gemeenteraad over de uitkomst 
geïnformeerd c.q. geconsulteerd. 

 


