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Geacht college,

Het jubifeumiaar 2OL4ligt achter ons en de st¡cht¡ng Weert 6ff) jaar Stad (W600) kijkt terug op een
jaar met kwalitatief hoogwaardige en ook indrukwekkende W6(X) evenementen. Evenementen die
zijn georganiseerd door de vele vrijwilligers, organisaties en verenigingen uit onze stad. Dit met een
ruimhartige ondersteuning van sponsoren, donateurs, provincie Limburg, gemeente Weert en Prins
Bernard Cultuurfonds. Een jaar om samen trots op te zijn.

Ter informat¡e treft u de evaluatie van het project Weert 600 jaar stad als bijlage aan.

Samen met het Jub¡leumboek W60O, de fotoboeken van de Fotogroep Weert, de DVD van
Rogstaekers - De Legende en de tientallen Youtube-filmpjes is de evaluatie W600 een document dat
het jubileum jaar 2Ot4 kleur en ínhoud geeft. Een document om nog eens terug te kijken op2Ot4.
Het bestuur van de stichting W600 verzoekt het college om deze evaluatie ter kennis te brengen van
de gemeenteraad van Weert.

De evaluatie start met puntige conclusies gevolgd door de belangrijkste succesfactoren en een
samenvatting. Vervolgens gaat de evaluatie dieper in op zowel het proces van het project W600 als
het project W600 zelf.

ln de opdrachtomschrijving van het gemeentebestuur aan de stichting W500 is gevraagd de
resultaten van het project W600 ook meetbaar te maken. Veel data zijn verzameld om inzicht te
krijgen in de uiteindelijke resultaten en effecten. Na het jubíleumjaar is opdracht verstrekt aan het
bureau Toponderzoek om onderzoek te doen naar waardering en beleving in de stad Weert en in de
regio van Weert (verspreidingsgebied van het MOIW Magazine). De evaluatie is voorzien van diverse
tabellen, grafieken, woordwolken en foto's om de resultaten van het project W600 te ¡llustreren.
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ln de evaluatie is het flnanciële overzicht van het gehele project W600 opgenomen. De formele

verantwoording door jaarverslagen, jaarrekeningen en controleverklaringen over de kalenderjaren

ZOL3 tlm2O15 kan nu nog niet worden toegevoegd. De stichting venruacht deze samenhangende

verantwoording aan het college toe te kunnen sturen in de periode april - mei 2015. Op basis van de

evaluatie en de verantwoording kan de subsidievaststell¡ng door het college plaatsvinden.

Op woensdag 25 maart a.s. zal het bestuur van de sticht¡ng W600 de evaluatie openbaar maken.

Hiervoor wordt door de stichting een persbijeenkomst georganiseerd om L5.00 uur (locatie: museum

Jacob van Horne, Markt 7, Weert. Daarna zal de digitale versie worden verspreid onder alle

organisatoren, sponsoren, províncie, fondsen e.a. en zal deze worden gepubliceerd op o-a. de

website van W6(X), MOIW en Centrummanagement Weert.

ln de informat¡eb¡jeenkomst van de gemeenteraad op woensdag 1.5 april 2O15 zal het bestuur van de

stichting een bondige toelichting geven aan de gemeenteraad van Weert over het project, waarna de

raad zich op 29 april 2015 kan uitspreken over de evaluatie van het project W600.

Met groet,

van st¡cht¡ng Weert 6CX)

secretaris




