Motie gevelmozaïek Martinushof Tegelen
Cultuurhistorie geeft identiteit aan onze kernen, stadsdelen en gemeente.
Zo ook het gevelmozaïek Martinushof dat van een niet geringe betekenis
is voor de gemeenschap en dat tot een van de zgn. Tegelse Kroonjuwelen
behoort waarvoor de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid
draagt. Het mozaïek verkeert momenteel in een zeer slechte staat. Er is in
dit stadium geen zekerheid over de toekomst van de gevel van het huidige
gebouw “Martinushof” waaraan het mozaïek is bevestigd. Dit noopt niet
tot steeds voortdurende discussies en onderzoeken in dit stadium maar tot
besluitvorming op zeer korte termijn. In het verlengde van de wens van
het Comité Behoud Gevelmozaïek Martinushof, die het mozaïek in twee
fases (conservering / restauratie) wil behouden, willen de onderstaande
fracties deze motie indienen.

De gemeenteraad van Venlo in vergadering bijeen op 26 oktober 2011
De raad, gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat
•

het gevelmozaïek Martinushof een toonaangevend kroonjuweel van
Tegelen is dat moet worden behouden en dat momenteel in een
zeer slechte staat verkeert;

•

als er niet voor de aanstaande winter wordt ingegrepen, en het
Mozaïek dus aan de gevel blijft hangen, het mozaïek op zeer korte
tijd als verloren moet worden beschouwd.

•

er op korte termijn geen restauratiemogelijkheden zijn vanwege het
ontbreken van voldoende fondsen, in samenhang met de huidige
economische situatie in het algemeen en in relatie daarmede met
de bezuinigingen binnen de overheid in het bijzonder

•

de huidige eigenaar “De Zorggroep” een finaal bedrag van € 50.000
voorwaardelijk beschikbaar heeft gesteld voor het conserveren en
het restaureren van het mozaïek maar de beschikbaarstelling van
de som samenhangt met de overdracht van het

• mozaïek aan de gemeente;
Roept het college op te bevorderen dat
•

het mozaïek tijdig voor de komende winter ten laste van het
beschikbaar budget van De Zorggroep, en in samenspraak met de
hierna te noemen en nog te vormen stichting, zorgvuldig wordt
verwijderd, vervoerd en geconserveerd, evenals het om niet wordt
opgeslagen in de gemeentelijke werf; dit laatste is in relatie tot het
momenteel beschikbare budget, een essentiële zelfs noodzakelijke
voorwaarde wil de conserveringsfase slagen.

•

met de direct betrokkenen op het juiste moment in gesprek wordt
gegaan om te onderzoeken welke opties er mogelijk zijn om te
zijner tijd het mozaïek als geheel dan wel in samenhangende delen
gerestaureerd in te passen in het te herontwikkelen gebied
Martinushof dan wel elders in Tegelen.

•

een platform met draagvlak in de juridische vorm van een stichting
wordt ingesteld onder leiding van oud-burgemeester van Tegelen.
Deze stichting zal in ieder geval tot taak krijgen het in meer
algemene zin adviseren aan de gemeente over het ontwikkelen van
een conserveringsplan en een daarmede noodzakelijk
samenhangend restauratieplan, evenals over een juiste
plaatsbepaling van het mozaïek. Meer in het bijzonder zal de
stichting zich actief inzetten voor een toereikende financiële
grondslag van het restauratieplan. De stichting dient te bestaan uit
vertegenwoordigers van de huidige en toekomstige betrokkenen bij
het mozaïek, waaronder ook de gemeente in een meer facilitaire
functie.
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