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Agenda vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie  

15 januari 2004 
 

1. Opening. 

 

2. Mededelingen.  

 

3. Vaststellen verslag van vergadering 20 november 2003. 

 

4. Vaststellen agenda. 

 

5. Ingekomen stukken. 

 

6. Stand van zaken archeologie 

  

7. Advies m.b.t. stads-en dorpsgezichten. 

 

• Beschrijving door De Steunbeer BV, voor de volgende stads- en 

dorpsgezichten (reeds in uw bezit): 

 

- St.Martinuskerk e.o. 

- De Maasstraat 

- Delen v.d. singels excl. Nieuwbouw 

- De kanaalzone van randweg tot randweg 

- Het kloostercomplex Biest en Doolhof 

- Het kasteelcomplex Biest 

- De Oelemarkt 

- De Dijkerstraat-Dijkakkerweg 

- Het Rooms Katholieke eiland Keent 

- De Hei 

- Frans Strouxstraat 

- De Kroonstraat 

 

Voorstel: Akkoord gaan met het aanwijzen van bovenstaande stads- en 

dorpsgezichten.  

Advies:…………………….. 

 

• Beschrijving Laarveld door adviesbureau RAAP i.s.m. het Monumentenhuis 

Limburg (reeds in uw bezit) voor het dorpsgezicht betreffende de 

volgende omgeving: 

 

de Hushoverweg, St.Donatuskapelstraat, Maassenweg, Rietstraat, 

Laarveldweg, schonkenstraat, Gertudisstraat,  

 

Voorstel: Akkoord gaan met het aanwijzen van het gebied Laarveld als 

dorpsgezicht. 

Advies:……………………… 
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8. Aanvraag Monumentenvergunning voor kleine inpandige verbouwing 

gemeentelijk monument Emmasingel 12. 

Een luik van ± 1 m2 in wand spreekkamer/ wachtkamer aanbrengen. 

De glazen bouwstenen wand slopen vanaf plafond tot ± 0,60 m boven peil. 

Op de verdieping de dichtgemetselde deuropening heropenen en een trap 

plaatsen.   

Voorstel: vergunning te verlenen.  

Advies:……….. 

 

9. Nieuw schetsplan voor verbouwing gemeentelijk monument 

Wilhelminastraat 23 door Dhr.Ament. 

a) Voorstel: vergunning te verlenen voor plan met bijbehorende tekeningen 

d.d. 28 oktober 2003. 

b) Voorstel: niet akkoord met het plan met bijbehorende tekening d.d. 14 

november 2003 (zie ook brief d.d.13 november 2003). 

Advies:……….. 

 

10. Aanvraag monumentenvergunning voor het aanbrengen van een 

intrekbare luifel aan het gemeentelijk monument Langstraat 48 

(Grieks Restaurant Filoxenia). 

Voorstel: niet akkoord, het verstoort het gevelbeeld.  

Advies:………….. 

 

11. Maassenweg 37, beeldondersteunende boerderij bestaande uit 

woonhuis, aangebouwde stallen en schuur. 

Vraag van afdeling planrealisatie om de schuur te slopen. De schuur vormt 

een geheel met het woonhuis en de weide aan de voorzijde. In het 

cultuurhistorische rapport van het monumentenhuis is dit geheel aangegeven 

als beeldondersteunend. 

Advies:.…………………… 

 

12. Biest 110, plaatsing penant met kunstwerk bij het Rijksmonument. 

RDMZ heeft reeds mondeling voor akkoord geadviseerd, de schriftelijke 

advisering volgt nog. 

Advies:………………… 

 

13. Aanvraag monumentenvergunning, gemeentelijk monument 

Schoolstraat 10, van M.Adriaens, voor het plaatsen van dakkapellen 

aan de achterzijde van het pand conform de dakkapellen aan de 

voorgevel en reparaties aan het dak uit te voeren. 

Voorstel vergunning te verlenen. 

Advies:…………………….. 

 

14. Aanvraag bouwvergunning voor woningsplitsing van de 

karakteristieke langgevelboerderij Aldenheerd 38. 

Volgens het ter plaatse vigerende bestemmingsplan “Laar” gaat het hier om 

een karakteristieke bebouwing binnen de bestemming woondoeleinden.  

Voorstel: Niet akkoord gaan met de splitsing. Deze tast het karakteristieke 

beeld van woning inclusief schuur aan. 

Advies:……………………………… 
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15. Volgende vergadering  

12 februari om 15:00 uur 

 

16.  Rondvraag 

 

 

 

de 1e secretaris, 

 

 

 

C.L.Umlauf 


