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Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 8 januari 2009 
 

  
 
Aanwezig 
Voorzitter    Wethouder Coolen 
Secretaris    Mevrouw Jongeling 
Commissieleden   De heren Bukkems, Coonen, Hendricks, Jongen en Kremers  
Adviseur    De heer Truyen 
Afwezig     De heer Pantus 
Toehoorder   De heer Korten 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom bij de eerste vergadering van 
deze commissie dit jaar. De heer Coonen, die de heer Pantus vervangt in de 
Monumenten-welstandscommissie, en mevrouw Jongeling zijn verlaat vanwege 
oponthoud bij de voorafgaande vergadering van de welstandscommissie. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3. Vaststellen verslag en actielijst van 11 december 2008 
De commissie stelt het verslag van 11 december 2008 ongewijzigd vast. 
 
4. Mededelingen 
a. Ruimen graven 
De Monumentenwacht Limburg voert momenteel een inventarisatie uit van kerkhoven en 
monumentale graven. Naar aanleiding van een aanwijzing van hun kant is er een nieuwe 
werkwijze geïntroduceerd bij het ruimen van graven. Alle te ruimen graven worden 
voorgelegd aan de monumentenambtenaar, die bekijkt of er cultuurhistorische waarden 
in het geding zijn. De eerste ervaringen zijn positief. Wel is duidelijk dat voor dergelijke 
bijzondere elementen beleid moet worden opgesteld met specifieke criteria. Hierover is 
overleg met de vereniging de Terebinth. Dit beleid zal worden opgenomen in het 
Monumentenbeleidsplan 2009. 
Het komt voor dat grafstenen hergebruikt worden door het aanbrengen van nieuwe 
namen op oude grafstenen. Zo dit wenselijk is, moeten hiervoor voorwaarden opgesteld 
worden, zodat oude namen niet verloren gaan. 
b. Watertoevoer Broekmolen 
Binnenkort worden op Belgisch grondgebied werkzaamheden verricht aan de A-beek om 
vismigratieknelpunten op te lossen. De nieuwe molenaar van de Broekmolen de heer 
Simons (overdracht 4-2-09) vreesde voor aantasting van de watertoevoer en daarmee 
voor het functioneren van zijn molen. Navraag bij de gemeente Kinrooi en de provincie 
Limburg (B) heeft geleerd dat rekening wordt gehouden met cultuurhistorisch erfgoed 
zoals watermolens en dat de werkzaamheden geen invloed zullen hebben op de 
doorstroming, ook al omdat ze stroomafwaarts worden uitgevoerd. 
c. Wijziging in provinciaal subsidiebeleid voor monumenten 
Naar aanleiding van de vorig jaar gehouden enquête met evaluatie van het provinciale 
monumentenbeleid is dit beleid op onderdelen aangepast. Belangrijke wijziging is de 
verlaging van het drempelbedrag naar € 5.000,-, zodat onder meer molens bij 
gemeentelijke subsidiering weer in aanmerking komen voor provinciale cofinanciering. 
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d. Kalender 
De Rijksdienst (RACM) heeft de gemeente Weert aangeboden een item in hun 
Nieuwsbrief te wijden aan de kalender van de stads- en dorpsgezichten, als uitstekend 
middel om de burgers te informeren. Hiervan zal gebruik worden gemaakt. 
e. Grenspalen 
Het conceptrapport over de grenspalen is ontvangen en gaat ter vergadering rond. 
Mevrouw Jongeling zal haar correcties nog doorgeven aan het onderzoeksbureau. 
Opgemerkt wordt dat de coördinaten van de palen en stenen nog ontbreken. De 
grenspaal Weert-Stramproy, die bij het Romeinskruûs aan de Jean Amentstraat staat, is 
niet opgenomen in de rapportage. Dit zal worden aangevuld. Het streven is het 
gecompleteerde rapport te agenderen voor de volgende vergadering.  
 
5. Om advies ingekomen stukken 
a. Concept archeologische waardekaart 
De heer Truyen licht deze kaart toe. De commissieleden hebben de volgende vragen, 
aanvullingen en correcties: 

− Van de wegkruisen en –kapellen is een inventarisatie van de Monumentenwacht 
Limburg. De coördinaten opnemen op de kaart. 

− De oliemolen, op kruising Weerterbeek/Zuid-Willemsvaart staat niet op kaart. 
Locatie Beelen. (Weerterbeek/Bocholterbeek staat onvolledig op kaart). 

− Op de kruising St. Jozeflaan / Kruisstraat (RD 177026 / 361420) is een molen 
ingetekend: welke molen is dit? 

− Vloedmolen Stramproy staat thans als molen, maar is watermolen. 
− Volmolen Stramroy staat thans als molen, is verdwenen in 1699. 
− Watermolen Leukerbeek Swartbroek (afgebroken in 1866) staat er niet op. 
− Wilhelmus/Hubertusmolen Hushoven staat thans als twee molens. Is er een 

oudere voorganger geweest? 
− Buitenmolen (Looimolen) staat er niet op (noordelijk van Binnenmolen). 
− Laardermolen: er staan thans twee molens. Is er een oudere voorganger geweest? 
− Verdwenen schans Swartbroek staat niet op goede locatie (zuidelijker). 
− Schans Dijkerstraat staat er niet op. 
− Op de Laarderschans staat de kerk niet op de kaart. 
− Omgracht huis Vrouwenhof staat thans als omgracht huis, is verdwenen. 
− Het omgracht huis “Cloesterken genoempt die Siecke- of Swarte Susters” 

opgeheven 1707 staat er niet op. 
− De contouren uit de AMK (Archeologische MonumentenKaart van de Rijskdienst) 

van historische dorpskernen en clusters oude bebouwing zijn aangegeven. De 
aangewezen stads- en dorpsgezichten komen hier voor een groot deel mee 
overeen. Het is echter onvoldoende duidelijk wat als AMK-terrein is aangegeven 
en wat als stads- en dorpsgezicht op de kaart staat. 

− De brandkuilen staan niet in de legenda. Wel goed om deze toe te voegen. Enkele 
brandkuilen zijn aangetekend.  

− Brandkuil aan de Heerweg (Laarveld Hushoven) toevoegen (culturele planologie 
Laarveld). 

− Kruising Dijkerstraat/Bocholterweg: brandkuil toevoegen. 
− Literatuur opnemen inventarisatie brandkuilen door Bèr Ramaekers (archief 

Weert). 
− De kazematten zijn ingemeten en staan vermeld in het rapport over de 

kazematten van Buro4. Deze opnemen op de cultuurhistorische waardekaart; ze 
zijn van minder belang voor de archeologische waardekaart. 

− De grenspalen zijn ingemeten: het is wellicht van belang dat deze op de 
archeologische kaart komen. 

− Grafmonumenten worden in kaart gebracht door Monumentenwacht Limburg. 
Deze komen op de cultuurhistorische kaart. 
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− De cultuurhistorische waardekaart wordt in 2009 opgesteld. Het is van groot 
belang dat de gegevens welke nu op de archeologische waardekaart verwerkt 
worden naadloos aansluiten bij de gegevens op de cultuurhistorische waardekaart. 

− In het dynamisch databeheer mogen geen fouten ontstaan doordat de gegevens 
op de archeologische kaart afwijken van de gegevens op de cultuurhistorische 
kaart. Dus als niet de exacte gegevens bekend zijn of achterhaald kunnen worden, 
de objecten in principe niet opnemen. 

De vragen over de molens worden op 23 januari besproken met de Molenstichting door 
Joke Jongeling. 
Tevens wordt gemeld dat oorlogsmonumenten en bronzen kunstwerken zullen worden 
geïnventariseerd en in kaart gebracht worden. 
 
6. Terugkoppeling uit Monumenten-welstandscommissie (8 januari 2009) 
De heer Coonen doet verslag van de behandelde plannen. 
a. Plaatsen van een nieuwe pui Hoogstraat 30 (SDG) 
Dit plan is aangepast in overeenstemming met de vorige keer gestelde voorwaarde en is 
zo akkoord. 
b. Uitbreiden winkelpand langstraat 17 (SDG) 
Dit plan is eveneens aangepast. De achterzijde is nu akkoord. De voorwaarden is gesteld 
dat de detaillering van de puiomlijsting moet worden aangepast.  
c. Bouwen van 12 woningen Sutjensstraat / Kerkstraat (SDG) 
Van dit plan vallen vijf woningen aan de Kerkstraat binnen het beschermde stadsgezicht 
van de Kerkstraat. Handhaving van de bestaande boerderij zou niet haalbaar zijn. Het 
aangepaste plan is niet aanvaardbaar. De commissie adviseert van de 5 woningen meer 
één gebouw te maken met incidentele gevelopeningen. Hierbij geen ramen tot de grond 
maken en keramische dakpannen toepassen. Zo zou het karakteristieke beeld het minst 
worden aangetast. 
d. Terrasoverkapping Biest 82 (SDG) 
De Monumenten-welstandscommissie heeft dit plan onder voorwaarden, onder meer dat 
de kleur nader wordt aangegeven, goedgekeurd. 
e. Vergroten woonhuis Aldenborghstraat 4 (SDG) 
Dit betreft het vernieuwen van de garage, een dakkapel op het woonhuis en een wijziging 
aan de achterzijde. De Monumenten-welstandscommissie heeft dit plan geaccordeerd 
onder de voorwaarde dat de dakkapel in zink wordt uitgevoerd. 
f. Plaatsen lichtreclame Langstraat 22 (SDG) 
Deze aanvraag is afgewezen. De reclame is te fel van kleur en heeft geen relatie met de 
architectuur. Een meer subtiele reclame-uiting is hier gewenst. 
g. Afwijking van verleende vergunning Maasstraat 2a (GM en SDG) 
De aanvrager heeft om nadere toelichting gevraagd en de afwijking is uitgebreid aan hem 
uitgelegd. De Monumenten-welstandscommissie adviseert het dak te herstellen en de 
opbouw aan te passen. De aanvrager wil deze zaak graag op een nette manier oplossen. 
h. Gevelwijziging Langstraat 24 (SDG) 
De aanpassing van het eerder afgekeurde plan is opnieuw niet akkoord. De dakkapel blijft 
te groot. 
 
De commissie Cultuurhistorie neemt met instemming kennis van de uitgebrachte 
adviezen. 
 
7. Volgende vergadering  
De volgende vergadering staat gepland voor 5 februari 2009. Deze vergadering zal het 
voorontwerp bestemmingsplan Wilhelminasingel-Driesveldlaan worden geagendeerd.  
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8. Rondvraag 
De voorzitter meldt dat Paul van de Bercken van Adriaens Molenbouw, die zich altijd inzet 
voor de Weerter molens, door een hersenbloeding is getroffen. Namens de commissie zal 
hem een beterschapwens gestuurd worden. 
Er wordt geïnformeerd naar de illegale muurschildering aan het pand Biest 82. De 
secretaris meldt dat diverse aanvragen voor dit pand in behandeling zijn en dat de 
muurschildering daarbij wordt betrokken. 
De heer Hendricks vraagt waar hij hulp kan krijgen bij het lezen van de oude Franse 
boeken die hij onlangs verwierf. Hem wordt geadviseerd contact te leggen met Theo 
Schers of Hub aan den Boom. 
Aanstaande maandag is de uitreiking van de De la Courtprijs aan Joost Welten in 
Amsterdam. Delegaties van zowel de Aldenborgh, het LGOG als de gemeente Weert 
zullen daarbij aanwezig zijn. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 u. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 5 februari 2009, 
 
 
 
H. Coolen, voorzitter    J. Jongeling, secretaris  
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Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 8 januari 2009 
 
 
Vergadering Actiepunt 

 
Actie door 

1 juni 06  1. Commissie informeren over ontwikkelingen rondom 
molens 

a. Restauratie,  
b. Overdracht. 

MBZ/vz 

29 juni 06 2. (Ruimtelijke) plannen KMS/BC voorleggen aan 
commissie. 

PLR Koen de 
Vries  

11 jan 07 3. Archeologische attentiegebieden aanwijzen 
 

OSCAR 

26 juli 07 4. Plaatsing vm. jongensschool Keent op 
gemeentelijke monumentenlijst 

 

MBZ/mz 

18 okt 07 5. 3 schuilbunkers kazerneterrein en pijlers spoorbrug 
inventariseren t.b.v. aanbeveling rijkslijst 

 

MBZ/mz 

29 apr 08 6. Oplossing voor archeologische informatieborden 
Molenakker voorleggen aan B&W 

 

OSCAR 

26 juni 08 
 

7. Rapport vondsten Kampershoek Noord voorleggen 
aan commissie 

 

OSCAR 

 


