Tweede fase restauratie van de Sint Martinuskerk van start gegaan
Begin juni is de 2de fase van de restauratie van het St. Martinuskerk te Weert van start gegaan.
Nadat eerder de Povincie Limburg en de Gemeente Weert respectievelijk € 158.201,-- en € 60.000,-aan subsidiegelden beschikbaar hadden gesteld, ontving de Stichting Martinus Monument in mei van
het Bisdom Roermond een bijdrage van € 63.300,--. De resterende € 34.901,-- worden door de
Stichting uit eigen middelen betaald.
In de eerste fase van de restauratie , die zich uitstrekte over de maanden juni tot en met oktober
2013, zijn al de nodige werkzaamheden uitgevoerd om het rijksmonumentale gebouw, dat de Sint
Martinuskerk is, te behouden voor de toekomst. Tijdens deze werkzaamheden is echter gebleken
dat de kwaliteit van het overige, nog niet gerestaureerde, muurwerk slechter is dan voorzien. De
restauratie is in bouwkundig opzicht urgent, naar aanleiding van nader onderzoek naar de
samenstelling en de samenhang van het bestaande voegwerk van de muren van het kerkschip.
Hieruit blijkt dat vernieuwing van met name de noord-oostgevel van het schip, aan de kant van de
Korenmarkt.
Het project vergt 4500 à 5000 manuren werk en levert een bijdrage aan de werkgelegenheid.
De werkzaamheden lenen zich voor de inzet van leerling-restauratievaklieden. Gedeputeerde
Lebens van de Provincie Limburg: "Het mooie van dit restauratiewerk is de inzet van leerling- en
restauratievaklieden. Bovendien zijn vanuit de Stichting Sint Martinus Monument te Weert
vrijwilligers betrokken bij het bouwkundig behoud van dit monument. Dit geeft dit restauratieproject
extra waarde".
De totale kosten van het voorliggende project bedragen € 316.402,-- De Provincie Limburg deelt
voor 50% in de kosten en de gemeente voor 20%. En het Bisdom Roermond stelt ruim 20 %
beschikbaar. Het resterende bedrag wordt door de Stichting Martinus Monument, die zich al
decennia met succes inzet voor het behoud van het monument, bekostigd uit eigen middelen,
daarbij ook gesteund door de jaarlijkse bijdrage van het kerkbestuur. De uit te voeren
werkzaamheden bestaan uit voegwerk en het uitkappen en inboeten van stenen. Hoofdaannemer
van de uit te voeren werkzaamheden is andermaal aannemersbedrijf van Heur Kelpen. De
werkzaamheden duren volgens planning tot medio oktober.

