Motie vreemd aan de orde van de dag
Romeinse rijk zichtbaar in de gemeente Zevenaar!
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 6 juli, gehoord de beraadslagingen over de
vondsten van het Romeinse verleden.
Constaterende dat:
1. in Herwen en Aerdt (op de Geitenwaard) grote en unieke vondsten gedaan zijn, waaronder
een grote Romeinse tempel die geheel in tact is. Daarnaast nog duizenden unieke vondsten
zijn gedaan, zoals fibula’s;
2. de Provincie opdrachtgever is geweest van de opgraving en archeologisch onderzoek;
3. alle Romeinse voorwerpen uit het grondgebied van de gemeente Zevenaar verplaatst zijn;
4. er in het verleden, 2014, replica’s geplaatst zijn van de unieke vondsten. In Herwen staat een
replica van de grafsteen van de soldaat Marcus Mallius;
5. er onlangs een project en onthulling van de Romeinse Baadster op de Byland gerealiseerd is.
Overwegende dat:
1. recreatie en toerisme hoog in het vaandel staan binnen deze gemeente en het nieuwe
college-akkoord;
2. het Romeinse verleden steeds meer zichtbaar wordt binnen de gemeente;
3. het teleurstellend is dat alle vondsten de gemeente hebben verlaten, ondanks dat er steeds
meer aandacht komt voor de Romeinen binnen de gemeente;
4. het Romeinse verleden een enorme boost kan geven aan de lokale economie;
5. het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de provincie al die duizenden vondsten ten toon gaat
stellen.

Roept het college op:
1. met de provincie in contact te gaan over het mogelijk overbrengen van Romeinse vondsten
naar de gemeente;
2. (in samenwerking met de provincie, archeologen en klankbordgroep) te proberen om de
zichtbaarheid van het Romeinse verleden te vergroten door replica’s of iets anders
dergelijks van de recentelijke vondsten in het gebied te plaatsen. Hierin is invulling van de
mogelijke replica’s en locaties nog niet definitief.
3. op zoek te gaan naar een geschikte locatie voor de mogelijke replica en eventueel
tentoongestelde vondsten die beschikbaar gesteld worden;
4. de raad voor het eind van het jaar te informeren naar de voortgang en eventuele
ontwikkelingen.

en gaat over tot de orde van de dag.
Zevenaar, 6 juli 2022
Jelle Hugen, Lokaal Belang
Peter Pollmann, D66

Deze motie is ingetrokken in de vergadering van 6 juli 2022.

