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verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 23 januari 2003 
 
 

Aanwezig: De wethouder R. van Dooren (voorzitter)  
E. Haanen, F. Hendriks, W. Nouwen, A.Coonen, W. de Vreeze (leden) 
P. Hermans (2e secretaris). 
J. Ubachs    (1e secretaris). 
R. Caris. 
 
 
Afwezig en afgemeld per email: B.de Fraiture 
    
Bezoekers:  Dhr. Korten en 

Dhr.E. van Driel eigenaar van boerderij Dijkersstraat 31 hij zal een 
korte toelichting geven. 

 
1. Opening. 
2. Mededelingen.  

De voorzitter deelt mede dat op 21 januari 2003 het advies aan B&W betreffende 
wijziging Specifieke bepalingen met betrekking tot de adviescommissie Cultuurhistorie en 
van het reglement adviescommissie aan burgermeester en wethouders is behandeld. 
B&W is akkoord met het advies. 
De voorzitter is zogenaamd technisch voorzitter en heeft geen stemrecht meer in de 
vergadering. 
De wijziging van de monumentenverordening 2000. 
De kopieën worden aan de commissieleden uitgereikt door dhr. R. Caris. 

 
3. De vergadering van 9 oktober wordt verplaatst naar 16 oktober 

De commissie leden hebben al afspraken op deze datum derhalve vervalt deze. 
  

4. Notulen vergadering van 24 oktober 2002. 
Wijzigen: bij bezoekers dhr. Meijsen in Architect van Meijsen. 
Punt 11. De commissie stelt voor om een schetsplan in te dienen in de commissie stemt 
in met het plan zoals omschreven door de Boerderijstichting Limburg. 
 

5. Notulen extra vergadering van 21 november 2002. 
6. Wijzigen: toevoegen tussen punt 1 en 2 Dhr. Hendrix was op 24 oktober verhinderd 

voor de presentatie complex landbouwbelang en heeft er vragen over.   
 
7. Notulen vergadering van 9 december 2002. 

Akkoord geen wijzigingen. 
 
8. Vaststellen agenda. 
 
9. Ter informatie: Conceptrapport van RAAP Archeologisch Adviesbureau 

Amsterdam d.d. 19 december 2002.   
Naar aanleiding van het rapport benadrukt dhr .Nouwen dat het belangrijk is dat  het niet 
onderzochte deel als nog aan de orde komt. Dhr Hermans antwoordt dat het  de meest 
praktische oplossing is dit deel meteen te betrekken bij het proefsleuven onderzoek. Dit 
zal in het bestek moeten worden opgenomen. 
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10. Agnesschool, Centrum Caribe en parochiehuis aan de Kerkstraat in Keen.  
Het voornemen om de Agnesschool, Centum Caribe en parochiehuis aan de Kerkstraat 
te slopen bespreken in de Commissie Cultuurhistorie.  
 
De commissie verwijst naar haar uitspraak in de vergadering van de Monumentencommissie 
van 18 februari 2002 
 
De commissie is van mening: 
- dat het Kerkeiland Keent aangemerkt kan worden als een cultuurhistorisch waardevol 

en te behouden ensemble;  
- dat het kerkhof en alle op het eiland aanwezige gebouwen, minus de uitbreidingen 

van Agnesschool en patronaatsgbouw, alsmede de kleedlokalen van de gymzaal 
wezenlijk deel uitmaken van het ensemble: 

- dat ook het plein voor de Dr. Poelsschool en de gymzaal van belang is voor de 
kwaliteit van het ensemble. 

- dat de cijfermatige uitwerking van de waardestelling geen ondersteuning verdient. 
De commissie doet de volgende suggesties: 
- sluit de pleinwand tussen gymzaal en pastorie af met een gebouw. Daardoor 

ontstaat een doorlopende wand die alle gebouwen vanaf de kerk tot en met de 
kapelanie verbindt. Ten behoeve van deze reconstructie zouden de kleedlokalen van 
de gymzaal vervangen kunnen worden door nieuwbouw;  

- sloop de uitbreidingen van Agnesschool en patronaatsgebouw. Daardoor komt de 
monumentale waarde van beide gebouwen beter tot haar recht; 

- betrek ook de bomen op het plein en het groen rond de kerk bij eventuele 
toekomstige ontwikkelingen. 

 
11. Schetsplan voor verbouwing gemeentelijke monument boerderij Dijkersstraat 31 

door E. van Driel 
De heer E van Driel licht het plan toe i.v.m. de nieuw te plaatsen grote puien aan de 
achterzijde van het pand i.v.m. lichttoetreding in de woonkamer. 
De commissie stelt voor om de grote pui aan de achterzijde niet door te laten lopen tot 
onder de muurbalk maar een stuk in te korten en er een strook metselwerk van circa 500 
mm hoog over het kozijn door te laten lopen.     
De commissie stemt in met het verlenen van deze vergunning.  
 

12. Schetsplan 19 woningen aan de Kroonstraat te Stramproy met behoud van 
poortgebouw en toren door Berlaere  Vastgoedontw. B.V. 
De commissie is akkoord met het plan. 
 

13. Verzoek Boerderijenstichting om de langgevelboerderij  aan de ellerweg1 te 
Stramproy op de monumentenlijst te plaatsen. 
De commissie stel voor om eerst een bouwhistorisch onderzoek te laten uitvoeren. 
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14. Verzoek om Langgevel Boerderij aan de Itervoortse weg 104 voor verder verval te 

behoeden of van de monumentenlijst te verwijderen.   
Verzoek van de familie Goossens –van de Sande Ittervoorterweg 133. 
Voor de boerderij is geen woonbestemming afgegeven op het linkergedeelte van de 
boerderij ligt een stankcirkel.  
De commissie stelt voor dat betrokkene een brief naar B&W stuurt met de vraag een 
oplossing voor de Ittervoorsteweg 104 (Gemeentelijken provinciaal monument) te vinden. 
 

15. Aanvraag Monumentenvergunning Weerter Land Projectcentrum BV om 2 
appartementen in het bestaande gebouw te plaatsen en 6 nieuwbouw 
appartementen aan het gemeentelijke monument Kroonstraat 1 te Stramproy te 
plaatsen. 
De commissie  stemt in met het verlenen van deze vergunning. 
 
 

16. Volgende vergadering 13 februari 2003 
 
17. Rondvraag 

Dhr. de Vreeze stelt de volgende zaken aan de orde: 
-  hij vraagt dhr. Hermans na te gaan of in de laatste notulen van de Archeologische 

begeleidings commissie nog zaken staan die nog moeten worden afgehandeld; 
-  de vondsten van Kampershoek/Molenakker zijn nog steeds niet overgedragen aan 

de Gemeente Weert.  Hij stelt voor dat vanuit de Gemeente een brief wordt gestuurd 
aan het provinciale depôt met een afschrift aan de VU met het verzoek de 
betreffende voorwerpen zo spoedig mogelijk over te dragen; 

- bij het uitgeven van contracten voor  archeologisch onderzoek dient in het  bestek te 
worden opgenomen dat de gemeente mede-eigenaar wordt van alle publicaties en 
dat de vondsten in principe binnen de gemeente Weert worden ondergebracht. 
 

Dhr Nouwen brengt het volgende naar voren: 
- hij informeert naar de stand van zaken rond de gewelfschilderingen in de 

Martinuskerk. De wethouder geeft een overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe. 
- Hij informeert wanneer de borden voor de archeologische wandelroute worden 

geplaatst. Dhr. Hermans antwoordt dat dit gaat gebeuren zodra er duidelijkheid is 
over de bouwplannen bij de Biesterbrug en bij de openbare school Molenakker. Hij 
verwacht dat hierover in het najaar duidelijkheid is. 

- Hij dringt erop aan dat  de gemeente erop aandringt dat eventuele opgravingen in het 
gebied Kampershoek-Noord worden uitgevoerd door VU Amsterdam, gezien de 
samenhang met de eerdere opgravingen op Kampershoek/Molenakker en op het 
geplande industrieterrein Pannenweg 
 

18. Sluiting. 
De voorzitter dankt de leden van de commissie voor de inbreng en sluit de vergadering. 


