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Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 15 januari 2004 

 

 

Aanwezig  

voorzitter:   Wethouder dhr.van Dooren  

secretarissen:  mevr.Umlauf (1e secretaris), dhr.Hermans (2e secretaris) 

leden:   dhr.Coonen, dhr.Haanen, dhr.Hendriks, dhr.Nouwen, dhr.de 

Vreeze, dhr.Pantus, dhr.Fraaije  

toehoorders: dhr.Korten, dhr.v.d.Goor, dhr.Egging 

overig:  dhr.Ubachs 

 

Afwezig  

leden:   Mevr.de Fraiture 

 

1. Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom. Dhr.Fraaije wordt als nieuw commissielid 

voorgesteld, evenals dhr.Pantus die iets later binnenkomt. 

 

2. Mededelingen 

Mevrouw de Fraiture heeft zich afgemeld. 

 

3. Notulen en afsprakenlijst vergadering 20 november 2003 

Vastgesteld met de opmerking dat in de afsprakenlijst, punt 4, het woord 

schouwbunkers wordt aangepast in schuilbunkers. 

 

4. Vaststellen agenda 

Afgesproken wordt dat agendapunt 5 behandeld wordt na agendapunt 14. 

 

5. Ingekomen stukken 

Dhr.Haanen heeft een stuk ingediend met 10 vragen met het verzoek deze in 

de commissievergadering te behandelen. 

De punten 2 t/m 5 en 10 worden kort toegelicht. Nadere informatie over punt 

6 volgt nog. M.b.t. punt 1 en 7 t/m 9 nodigt de voorzitter dhr.Haanen uit voor 

een gesprek met de voorzitter en het afdelingshoofd van Milieu- en 

Bouwzaken.  

Dhr.Pantus adviseert n.a.v. het ingekomen stuk om adviezen direct, in 

dezelfde vergadering, vast te stellen.  
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6. Stand van zaken archeologie 

- 5 december Malta congres geweest. De gemeente dient zelf 

archeologische gebieden aan te gaan wijzen i.p.v. de Provincie. 

- Offerte Kampershoek-Noord is aangevraagd. Er is een krediet beschikbaar 

gesteld. De Provincie zal naar de offerte kijken en met de ROB 

overleggen. 

- Offerte voor kerkplein Stramproy aangevraagd voor een 

cultuurhistorisch/archeologisch bureauonderzoek. Uitvoering door 

adviesbureau RAAP in week 8. 

- Melding voor gebied bij Pijpenoven. Melding van aanvraag dient in goed 

onderling overleg te gaan van projectleider aan dhr. Nouwen.  

- Adviesbureau RAAP is sinds 1 december in Weert gevestigd. Eind januari 

is er een open dag met een presentatie van een archeologische 

wandelroute. De commissieleden ontvangen hier nog een uitnodiging van. 

- Lezing en presentatie van het boek van Henk Hidding 19-01-2004 in de 

Poort van Limburg om 20.00 uur. 

- Expositie en afsluiting van de opgraving Pannenweg in het gemeentehuis 

van Nederweert 20-01-2004 15.00 uur. 

- Subsidie Peel, Maas en Kempen uit Welzijnsfonds wordt momenteel 

administratief afgehandeld. 

 

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

 

- Beschrijving door De Steunbeer BV, voor de stads-en dorpsgezichten: 

 

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. 

 

De commissie vindt het rapport onvolledig. Ze mist duidelijke grenzen van 

de gebieden en een waardestelling per object. De commissie adviseert 

daarom om niet op voorhand (zonder nadere uitwerking) deze gebieden 

aan te wijzen en de eerstvolgende commissievergadering het onderzoek 

door de De Steunbeer BV te laten presenteren. De presentatie moet in 

iedere geval de begrenzing van de gebieden, d.m.v. een kaart, 

verduidelijken. 

  

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

Limburg voor het dorpsgezicht betreffende de volgende omgeving: 

 

de Hushoverweg, St.Donatuskapelstraat, Maassenweg, Rietstraat, 

Laarveldweg, Schonkenstraat, Gertrudisstraat 

 

De commissie gaat akkoord met de aanwijzing van deze straten tot een 

dorpsgezicht. Een nadere uitwerking zal aldus de commissie nog dienen te 

volgen. 
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8. Aanvraag Monumentenvergunning voor kleine inpandige verbouwing 

gemeentelijk monument Emmasingel 12. 

Advies: akkoord 

 

9. Nieuw schetsplan voor verbouwing gemeentelijk monument 

Wilhelminastraat 23 te Stramproy door Dhr. Ament. 

Dhr. V.d. Goor licht de plannen toe. 

Advies m.b.t. plan 28 oktober 2003: niet akkoord 

Advies m.b.t. plan 14 november 2003: niet akkoord  

De commissie vindt dit plan beter dan het plan van 28 oktober 2003, echter 

de nieuwbouw zal visueel losgekoppeld dienen te worden van de bestaande 

bouw (meer naar achteren toe, gekoppeld door een of andere doorgang). 

Tevens wordt aangeraden om een naturel gepatineerd zinken dak toe te 

passen. 

 

10. Aanvraag monumentenvergunning voor het aanbrengen van een 

intrekbare luifel aan het gemeentelijk monument Langstraat 48 

(Grieks Restaurant Filoxenia). 

Advies: niet akkoord  

Het verstoort het gevelbeeld. Voorgesteld wordt om losse parasols te 

gebruiken. 

 

11. Maassenweg 37, beeldondersteunende boerderij bestaande uit 

woonhuis, aangebouwde stallen en schuur. Vraag van afdeling 

planrealisatie om de schuur te slopen.  

Advies: niet akkoord 

De schuur dient behouden te blijven. Het geeft meerwaarde aan het gehele 

ensemble. Aangezien dit object geen officiële monumentale status heeft, kan 

geen beroep worden gedaan op de Monumentenverordening 2000. 

 

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

Advies: akkoord. 

 

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. 

Advies: niet akkoord.  

De dakkapellen dienen strakker/soberder gedetailleerd te worden passend bij 

de oude functie van het object (sober herenhuis). Tevens dienen de 

dakkapellen in het dakvlak geplaatst te worden en niet direct boven de 

dakgoot. Er mogen niet meer dan 4 dakkapellen geplaatst worden. 

 

14. Aanvraag bouwvergunning voor woningsplitsing van de 

karakteristieke langgevelboerderij Aldenheerd 38. 

Advies: Niet akkoord. 

De splitsing zoals getekend tast het karakteristieke beeld en de structuur van 

de woning inclusief schuur aan. Het object mag volgens de commissie wel 

opgedeeld worden in 2 woningen, mits het karakteristieke beeld en de 

structuur behouden blijven. Aangezien dit object geen officiële monumentale 

status heeft, kan geen beroep worden gedaan op de Monumentenverordening 

2000. 
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15. Volgende vergadering  

12 februari om 15:00 uur 

 

16. Rondvraag 

Dhr. Haanen meldt dat hij wegens drukke werkzaamheden voorlopig niet 

aanwezig zal zijn bij een aantal vergaderingen. Er lopen thans diverse 

procedures tegen de gemeente die zijn aangespannen door De Kring. Tevens 

vraagt hij om een gesprek op ambtelijk niveau naar aanleiding van de door 

hem ingediende vragen voorzover deze betrekking hebben op personen. 

Dhr. Nouwen vraagt of het mogelijk is om helmen en hesjes van de gemeente 

Weert te lenen. Tevens spreekt hij zijn zorg uit over het object aan de 

Schoolstraat 18.  

 

  

De 1e secretaris,    

 

 

 

 

C.Umlauf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE ADVIEZEN IN DIT VERSLAG WORDEN TERUGGEKOPPELD NAAR HET 

COLLEGE. HET COLLEGE ZAL OP BASIS VAN DIT COMMISSIE-ADVIES EN HET 

AMBTELIJK ADVIES PER PLAN EEN BESLUIT NEMEN.    


