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Aan:  Suzanne Winters Afd: Raadslid Weert Lokaal 

Van: Maaike van  Roij Afd: Ruimtelijk Beleid 

Onderwerp: Tweede watertap IJzeren man gebied Datum: 07-10-2015 

Zaaknummer (indien van toepassing):  Zaaknummer-000000 

 

 

Algemeen informatie  

Met bijna 9.000 kilometer aan waterleidingen is kraanwater overal beschikbaar in heel 

Limburg. Met de WML-tap is het mogelijk om vers Limburgs drinkwater te tappen in de 

openbare ruimte. Kraanwater is een prima alternatief voor flessenwater. Het is niet alleen 

duurzamer, maar ook 500 tot 1000 maal goedkoper dan flessenwater. Kraanwater is 

betrouwbaar en gezond. In Limburg zijn inmiddels ruim 20 watertappunten gerealiseerd.  

Dit vooral met het doel om extra aandacht vragen voor de duurzaamheid van kraanwater.  

 

Een WML tap in Weert is een goede aanvulling naast andere bewustwordingsactiviteiten op 

het gebied van duurzaamheid. Daarbij toont de gemeente Weert zich met een openbaar 

drinkwatertappunt een milieubewuste, duurzame en gezondheidsbewuste gastheer. 

 

Aanleg en onderhoud 

De WML-tap wordt geplaatst op een speciale meterput. In deze put bevindt 

zich de aansluiting op de waterleiding en een watermeter. Het waterverbruik is 

opgenomen in het beheerpakket openbaar tappunt (tot 100 m3 per jaar). De WML-tap is 

ontworpen met aandacht voor optimale veiligheid en betrouwbaarheid.  

 

In verband met risico op bevriezing verwijdert WML het tappunt voor de winter om het 

begin voorjaar weer terug te plaatsen. WML slaat het tappunt in die periode op en 

voert dan ook onderhoud uit. Ook moet de tap zo nu en dan worden schoon geveegd. Dit 

kan samen met het jaarlijks schoonvegen van de zitbanken in de stad worden uitgevoerd. 

Voor meer informatie over de WML-tap, zie de folder in de bijlage. 

 

Locatie 

Als eerste locatie heeft het Rafaëlpad tegenover het gemeentehuis de voorkeur, gelegen in 

het centrum. Het plan is om van het Rafaëlpad een groene passage te maken met 

fruitbomen , informatie over bijen en een watertappunt. Als tweede locatie ligt in Weert 

het IJzeren Man gebied bij het Natuur en Milieueducatie Centrum voor de hand. Hier is een 

elektrisch oplaadpunt voor auto’s, het is startpunt van wandel- en fietsroutes en 

verzamelpunt van verschillende sportverenigingen.  Ook parken, speeltuinen of 

klimbossen behoren tot de mogelijkheden. 

 

Kosten 

Onderstaand aanbod weergegeven in tabelvorm is vanuit WML geboden aan de gemeente 

Weert. Dit is vervolgens aan B&W voorgelegd, welke goedkeuring heeft gegeven voor het 

financieren van de jaarlijkse kosten van 1 watertap a 962 euro. 

 

Watertaps Eenmalige 

kosten 

Jaarlijkse 

kosten 

 

1 0 € 962  

2 € 5080 € 1924  

3 € 10160 € 2886  

 



 

 

Realisatie 

Streven is de realisatie van minimaal 1, maar liever nog 2 of 3 watertappunten. De 

jaarlijkse kosten van een tweede watertap kunnen worden gedekt door een bijdrage te 

vragen, in ruil voor een logo op de tap, aan de ondernemers in de binnenstad (eerste 

watertap) en sportverenigingen, zwembad, klimbos en Speelland in het IJzeren man 

gebied (tweede watertappunt). Vanuit het Duurzaamheidsbudget kan de helft van de 

eenmalige investeringskosten van een tweede watertap a 2.540 euro worden gefinancierd.  

Resteert de andere helft van de eenmalige investeringskosten a 2.540 euro. 

 

 

 


