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Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 13 januari 2011 

 

 
 
Aanwezig 
Voorzitter  Wethouder Coolen 
Secretaris  Mevrouw Jongeling   
Commissieleden  De heren Bukkems, Coonen, Jongen, Kremers, Pantus, Van den 

Berg en Verhaag 
Afwezig  De heer Truyen 

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 15 uur en wenst iedereen een voorspoedig 2011. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Vaststellen verslag en actielijst van 16 december 2010 
Naar aanleiding van het verslag wordt gevraagd of er al een afspraak is met de 
Rijksdienst over de kraan van het Landbouwbelang. Vanwege drukte bij de RCE en het 
kerstreces is dit nog niet gelukt. De secretaris neemt opnieuw contact op. 
De heer Coonen was niet aanwezig bij de vergadering van 16 december en wordt 
geschrapt bij de aanwezigen. Bij punt 6, laatste zin, heeft de heer Van den Berg de 
opmerking over een nieuwe landelijke stichting voor herbestemming van kerken 
gemaakt. Dit wordt aangepast. Het op deze twee punten aangepaste verslag en de 
actielijst van 16 december jl. worden vastgesteld. Met instemming wordt kennis genomen 
van het verslag van de Monumenten-welstandscommissie van 16 december 2010. 
 
4. Mededelingen 
a. Archeologie 

De voorzitter doet namens de heer Truyen de volgende mededelingen. 
• Stationsstraat 

Bij sloop vanaf maaiveld wordt archeologische begeleiding ingezet en proefsleuven-
onderzoek uitgevoerd. Dit proefsleuvenonderzoek gebeurt in twee fasen. Fase 1 (Hoes-
locatie, Lako, parkeerplaats Aldi) start in week 6. In het programma van eisen is de 
mogelijkheid opgenomen om, indien nodig, direct door te zetten naar de definitieve 
opgraving. Fase 2 (Stationsstraatzijde, Boermansstraat) start ná sloop die is voorzien half 
maart. 
• Kloosterstraat/Charitasstraat 

Booronderzoek heeft als conclusie dat er een intact esdek aanwezig is. Dit betekent dat 
er een intact potentieel sporenniveau, vooral uit periode Bronstijd tot en met Late 
Middeleeuwen verwacht kan worden. Op de archeologische beleidskaart heeft het perceel 
een hoge verwachtingswaarde (categorie 4). Het programma van eisen voor proef-
sleuvenonderzoek wordt momenteel opgesteld. De voorziene uitvoering van het 
proefsleuvenonderzoek is eind april/begin mei. 
• Biest 122, 

De melding van een historische waterput in de tuin dient nader onderzocht te worden. 
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• Sutjensstraat-Noord 

Het rapport van het inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) Sutjensstraat 
Midden/Zuid zal gecombineerd worden met het onderzoek Sutjensstraat-Noord. De 
planning ligt momenteel stil wegens een bezwaarprocedure. 
• Evaluatieverslagje locatie nieuwe stadhuis 

De commissie neemt kennis van het toegezonden verslag van 9 december 2010 en wacht 
het definitieve rapport af. 
b. Molens 

De heer Van den Berg meldt dat 19 januari de eindoplevering van de restauratie van de 
vier gemeentelijke molens plaatsvindt. Alleen de sprinkler van de St. Jansmolen is nog 
niet gerealiseerd. Hierover is advies gevraagd bij de Rijksdienst. 
Dit jaar is dan ook het Weerter Molenjaar met tal van activiteiten. Op 13 mei is de 
officiële heringebruikname van de 4 molens. Het weekend 14 en 15 mei is het groot feest 
op de molens tijdens de Nationale Molen- en Gemalendagen. Tijdens het bezoek van de 
koningin op 30 april zijn de molens gepavoiseerd.  
De opmerking over de dopjes in het interieur van de St. Jansmolen moet worden 
rechtgezet: alleen de stijl met actieve boktorsporen is zo behandeld. Voor de rest is de 
molen preventief ingespoten en zijn geen nieuwe dopjes geplaatst. 
De vergunning voor het maken van toiletten in de 3 bergmolens wordt binnenkort 
verleend. 
Na afwikkeling van de subsidies wordt verslag gedaan aan de gemeenteraad. 
Bij de Antoniusmolen op Laar is floodlight geïnstalleerd. Na enkele instellingsproblemen 
werkt die nu naar behoren. De LED-verlichting geeft mogelijkheden om tijdelijk 
kleureffecten toe te passen. 
c. Stand van zaken kerken 

Op 25 januari is een ambtelijk gesprek gepland met het bisdom over de kerken.  
Verder is een gesprek geweest met de heer Vervat. Hij onderzoekt de mogelijkheden om 
een stichting Limburgse kerken op te richten. Deze stichting wil leegstaande, waardevolle 
kerken van kerkbesturen overnemen en een nieuwe respectvolle bestemming geven. 
d. Lichtenberg/KMS/BC 

Er zijn geen bezwaren ingekomen op de aanwijzing als rijksmonument van de 
Lichtenberg. De rijksstatus is nu dus definitief.  
We zijn in gespannen afwachting van bericht over de 3 subsidieaanvragen die 1 oktober 
2010 zijn ingediend voor theater, zwembad en groenaanleg1. Hierbij is een eenmalig 
subsidie van 70% mogelijk, die kan worden aangevuld met 10% door de provincie. 
Op 15 januari worden aanvullend daarop 5 aanvragen ingediend in het kader het Besluit 
Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten 2011 (Brim) voor de kapel, tennisbanen, 
sanitairgebouw, muur met poort en boogbrug. Via deze regeling kan 30% subsidie 
worden gegeven op een 6-jaren onderhoudsplan. 
Eind februari komt er een vervolg op het opschonen van het theater. Dit keer via het 
project Weer(t) Voorwaarts in samenwerking tussen gemeente Weert en de kazerne. 
Het nieuwe schoolgebouw van het (Bisschoppelijk) College is in gebruik genomen. Het 
oude gebouw is op 7 januari overgedragen aan de kazerne. De planning is dat de 1e fase 
van de plannen in 2014 gereed is, maar Defensie heeft met veel bezuinigingen te 
kampen. 
Onderzoek heeft aangetoond dat het mozaïek van Eugene Laudy in de Boosten-vleugel 
niet eenvoudig te redden is. Middelen ontbreken voor een ingrijpender oplossing. 
e. Symposium RCE Bouwhistorisch onderzoek 16-2-2011 

Op 16 februari is een interessant symposium over bouwhistorisch onderzoek. De 
secretaris is verhinderd. Indien leden het symposium willen bezoeken, kunnen zij zich zelf 
(kosteloos) aanmelden. 
 

                                            
1 Na de vergadering bleek dat een lijst met gehonoreerde projecten op www.cultureelerfgoed.nl te 
vinden is: de Lichtenberg zit daar niet bij. 
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f. Vergunningvrij bouwen aan monumenten en beschermde gezichten  

Het betreffende voorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. 
 
5. Ingekomen stukken  
a. Voorontwerp bestemmingsplan Industrieterrein Leuken Noord 
De commissie neemt dit plan voor kennisgeving aan. Er zijn geen bovengrondse 
cultuurhistorische waarden in het geding. Voor het onderdeel archeologie dient nog een 
aanpassing te worden opgenomen. 
b. Voorontwerp bestemmingsplan Kampershoek Noord 
Mevrouw Jongeling licht toe dat de molenbiotoop volgens de regels is opgenomen en dat 
onderzoek naar cultuurhistorische waarden heeft plaatsgevonden. De resultaten zijn 
meegewogen bij de planvorming. Er wordt nog een beeldkwaliteitplan opgesteld voor 
bebouwing en inrichting van de openbare ruimte. 
De commissie acht het effect van de zichtlijn op de molen zeer beperkt vanwege de 
blokkerende bebouwing langs de Ringbaan. Op bladzijde 37 adviseert de commissie ook 
de particuliere convenantspartners op te nemen, in dit geval de familie Verheul. Voor het 
overige stemt de commissie in met dit voorontwerp. 
 
6. Terugkoppeling uit Monumenten-welstandscommissie (13 januari) 
De heer Pantus doet kort verslag van de plannen die zojuist in de Monumenten-
welstandscommissie zijn behandeld. Voor de adviezen wordt verwezen naar het 
bijgevoegde verslag van de Monumenten-welstandscommissie. 
 
7. Rondvraag 
Mevrouw Jongeling meldt dat een van het beleid afwijkende reclame is geconstateerd bij 
de tijdelijke locatie van de Schoenenreus aan de Stationsstraat 13. Hierop wordt actie 
ondernomen. Een aanschrijving is uitgegaan over de afwijking van de verleende 
vergunning wat betreft de kleurstelling van de kolommen bij Takko aan de Stationsstraat 
5. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16 uur. De volgende vergadering is op 10 februari 
of 10 maart, afhankelijk van agendapunten. De voorzitter en de heer Verhaag geven aan 
in de Carnavalsweek (10 maart) afwezig te zijn. 
 
Vastgesteld in de vergadering van 7 april, 
 
 
 
 
 
H. Coolen, voorzitter      W. Truyen, plv. secretaris
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Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 13 januari 2011 
 
 
Vergadering Actiepunt 

 
Actie door 

1 juni 06  1. Commissie informeren over ontwikkelingen rondom 
molens 

a. Restauratie,  
b. Overdracht. 

OMB/vz 

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

PLR Ernst-Jan 
Meerbeek 

26 juli 07 3. Plaatsing vm. jongensschool Keent op 
gemeentelijke monumentenlijst 

OMB/m&a 

18 okt 07 4. 3 schuilbunkers kazerneterrein en pijlers spoorbrug 
inventariseren t.b.v. aanbeveling rijkslijst 

OMB/m&a 

29 apr 08 5. Oplossing voor archeologische informatieborden 
Molenakker voorleggen aan B&W 

OSCAR 

2 april 09 6. Rapporteren over handhavingszaken 
 

MBZ 

3 juni 10 7. Actuele stand van zaken kraan Landbouwbelang en 
voorwaarden demontage nagaan 

PLR 

26 aug 10 
 

8. Karakteristieke panden oude bestemmingsplannen 
inventariseren  

OMB 

26 aug 10 
 

9. Vrijkomende niet-monumentale kerken 
inventariseren 

Bisdom 

 


