
                                                   

                        Amendement

Onderwerp: Zichtbaar maken waterput Markt

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 18 december 2019,

Overwegende dat :

● Het zichtbaar maken van historie leidmotief is in de ‘Visie op het Stadshart’;
● De restauratie van het museum, het ruiterstandbeeld van Philips van Horne, het 

behoud van de Mouttoren en de realisatie van een kunstwerk ter herinnering aan het 
landbouwbelang hiervan de eerste resultaten zijn;

● Bij werkzaamheden op de Markt voor het plaatsen van nieuwe bomen eind oktober 
2016 de restanten van een waterput zijn aangetroffen;

● Dit waarschijnlijk de stadswaterput van Weert betreft;
● Dit verdere kansen biedt om historie zichtbaar te maken in de binnenstad te meer 

omdat er zo op de Markt zowel een fysieke als symbolische driehoek ontstaat tussen 
het oude Stadhuis (het bestuur), de Sint Martinuskerk (de geestelijkheid) en de 
waterput (de burgerij);

● De raad op 2 november 2016 een motie heeft aangenomen waarin het College wordt 
opgedragen naar manieren te zoeken om de put zichtbaar te maken;

● Het College nu voorstelt om dat te doen zoals beschreven in optie 7 van het 
voorliggende raadsvoorstel;
- Een markering in de bestrating op de Markt op de plek van de put;
- Een tegel met uitleg aan het begin van de Hegstraat;
- Het virtueel zichtbaar maken van de put middels een app die onderdeel zal 

uitmaken van de ArcheoRoute Weert;

Van mening zijnde dat:

● Het niet fysiek zichtbaar maken van de ondergrondse resten van de put een gemiste 
kans is;

● Hier reeds bestaande en beproefde mogelijkheden voor bestaan zoals het afdekken 
van de resten met een glasplaat zoals ook beschreven in optie 3 van het voorliggende 
raadsvoorstel;

● Een mooi voorbeeld hiervan te vinden is in Nederweert (zie bijlagen);
● Optie 3 en optie 7 van het voorliggende raadsvoorstel gecombineerd kunnen worden;

- Opmetselen van de put tot maaiveld, aanbrengen van 
fundering en afdekken met een glasplaat; € 70.000,-

- Tegel met beschrijving en QR-code in de Hegstraat voor het 
virtueel zichtbaar maken van de put middels de app 
ArcheoRoute Weert;

€ 10.300,-

- Eindrapport archeologische begeleiding €       5.200,-    +

€ 88.500,-
● De meerkosten van dit voorstel ten opzichte van het Collegevoorstel 58.000 euro 

bedragen, maar; 
- Waarbij er aan de ene kant onzekerheid bestaat over de daadwerkelijke kosten van 



het afdekken met een glasplaat;
- Waarbij er aan de andere kant een mogelijk voordeel te behalen valt door de 

glasplaat en de tegel met beschrijving en QR code te combineren zoals dit 
bijvoorbeeld in de gemeente Nederweert is gedaan (zie bijlagen);

● Het beschikbaar stellen van een totaalbedrag van 120.000 euro deze onzekerheden 
naar verwachting voldoende kan afdekken. Ten laste te brengen van;
- Restantbedrag kunstwerking ter herinnering aan het 

Landbouwbelang (totaal restant €200.000) €   90.000,-
- Provinciale subsidie versterking Binnenstad €     30  .000,-    +

€ 120.000,-

Wijzigt het voorliggende raadsbesluit als volgt:

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. Een bedrag van 120.000 euro beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van een 
definitieve fundering, het opmetselen van de put tot het maaiveld, het plaatsen van 
een glazen afdekplaat, opname in de ArcheoRoute Weert en het opstellen van het 
eindrapport van de archeologische begeleiding.
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Bijlage 1; Korte film ‘Rondom de Put, gemeente Nederweert
https://www.youtube.com/watch?v=ySa-xD3VuWI

Bijlage 2; Foto’s reconstructie put Nederweert. Bron:Nederweert24.nl

Besluitvorming: verworpen.

https://www.youtube.com/watch?v=ySa-xD3VuWI
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