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Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 12 januari 2012 
 

  
 
Aanwezig 
Voorzitter (plv.)   Mevrouw Jongeling, tevens secretaris  
2e secretaris  De heer Truyen  
Commissieleden  Mevrouw Beckers en de heren Bukkems, Jongen, Kremers en Van 

den Berg en Verhaag 
Afwezig (m.k.)  De heer Coolen 
 
1.  Opening 
Mevrouw Jongeling opent de vergadering om 16.00 u. Wethouder Coolen is verhinderd in 
verband met overleg met gedeputeerde Lebens.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld onder toevoeging van punt 4b Molens. 
 
3. Vaststellen verslag en actielijst van 15 december 2011 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Mevrouw Jongeling licht toe dat de actielijst de vragen van de commissie bijhoudt, voor 
zover nog niet ingevuld. De afkortingen zoals OMB, PLR en OSCAR verwijzen naar 
afdelingen Omgevingsbeleid, Planrealisatie en Onderwijs, Sport, Cultuur, Archief en 
Recreatie. Per 1 januari 2012 wijzigen deze namen in respectievelijk Ruimtelijk Beleid 
(RB), Projectontwikkeling (PO) en Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn (OCSW). 
 
4. Mededelingen 
a. Archeologie 

∗ Op 5 januari jl. heeft een delegatie van de commissie Kampershoek bezocht. 
Vanwege het slechte weer vond de toelichting plaats in de keet. Op 1 en 2 februari 
zijn er open dagen, waarvoor het publiek en met name het primair (groepen 5 t/m 8) 
en voortgezet onderwijs zijn uitgenodigd. Op 1 februari zal gedeputeerde Noël Lebens 
van 11.00 tot 12.00 uur de site bezoeken. De Open Dagen zullen worden gestart met 
de presentaties van twee films: een webfilm over de opgravingen gericht op het 
onderwijs en een 3D-presentatie over de toekomstige ontwikkeling van het 
bedrijventerrein. De commissie is welkom hierbij aanwezig te zijn. Plan is om op 
termijn op St. Sebastiaanskapelstraat 36 een bezoekerscentrum met expositie van 
archeologische vondsten in te richten. 

∗ Tijdens werkzaamheden voor het vervangen van gasleidingen is men vanmorgen op 
de kruising Verlengde Beekstraat / Wilhelminasingel op een stuk historisch muurwerk 
gestuit. Onderzoek moet uitwijzen of dit het fundament van de Beekpoort betreft of 
het klooster van de zusters Penitenten Recollectinnen. De vondst wordt ingemeten en 
gedocumenteerd. Bij de vervangingswerkzaamheden van de gasleiding aan Beekpoort 
(overzijde) zal eveneens een archeologische inspectie worden ingezet. 

∗ Bij de aanleg van het glasvezelnet zullen de grondverstorende activiteiten die buiten 
het leidingtracé worden uitgevoerd, worden gemonitord met archeologische 
inspecties. 

∗ De grondverstorende activiteiten aan de Kloosterstraat / Charitasstraat gebeuren 
onder archeologische begeleiding van Baac. 

∗ Voor de locatie Biest 47-51 is besloten archeologisch onderzoek uit te voeren. 
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∗ Bij de aanleg van het ecoduct Weerterbos zal bij het verleggen van de gasleiding op 
maandag 23 januari een archeologische begeleiding worden ingezet door ArchAeO. 

∗ Bij aanleg van elektriciteitskabels voor de verlichting langs het pad naar de 
tennisbanen op de Lichtenberg, is gebleken dat de oorspronkelijke trap (zoals 
zichtbaar op de luchtfoto uit 1964) nog aanwezig is. In het restauratieplan is voorzien 
deze trap weer terug te brengen. Dit hoeft nu geen reconstructie te zijn, maar 
volstaan kan worden met vrij leggen. 

b. Molens 

De heer Van den Berg geeft de laatste stand van zaken weer. In december is het werk 
voor aanleg van toiletten afgerond en zijn de molenbergen weer aangeheeld. Door de 
vele regen zijn deze plekken deels weggespoeld. Dit wordt nog hersteld. 
De sprinklerinstallatie van de St. Jansmolen is gereed. Het is goed gelukt de buizen 
netjes weg te werken. 
Op 16 januari 2012 wordt het vervolg op de onderhoudsplannen voor subsidie ingediend 
bij de Rijksdienst. De verwachting is dat de regeling in hoge mate overtekend wordt, 
maar vervolgplannen hebben voorrang. 
Het floodlight van de St. Annamolen op Keent vertoonde enkele mankementen, maar die 
zijn inmiddels verholpen. 
 
5. Ingekomen stukken  

a. Welstandsnota 

Op 22 december 2011 is de conceptwelstandsnota toegestuurd aan de leden van de 
commissie Cultuurhistorie. De leden hebben de nota bestudeerd en dit overleg 
voorbereid. De commissie stemt in met de voorliggende conceptnota. Voorts worden de 
volgende aandachtspunten genoemd: 
∗ Met het oog op het voornemen wijken welstandsvrij te maken, wordt gevraagd of er 

gegevens beschikbaar zijn als nulmeting. Hiervoor zijn de foto’s in het systeem 
GeoViewer / Cyclorama beschikbaar (vergelijkbaar met Google Street View). Hierin 
zijn alle straatwanden in Weert te zien (anno 2003, 2007, 2009, 2010 en 2011) en dit 
wordt regelmatig aangevuld. 

∗ De commissie verzoekt monumenten in de voorgestelde welstandsvrije gebieden te 
inventariseren. Het merendeel van de monumenten ligt in de beschermde stads- en 
dorpsgezichten, maar inzicht is nodig in aantallen van en risico’s voor monumenten in 
woonwijken of op industrieterreinen. Vergunningplichtige wijzigingen aan 
rijksbeschermde of gemeentelijke monumenten zelf worden uiteraard getoetst door 
de Welstandscommissie in het hoogste welstandsniveau (en door de Monumenten-
welstandscommissie voor wat betreft de vergunning voor de activiteit monument), 
maar de omgeving van het monument is dan welstandsvrij. Mochten er clusters van 
monumenten zijn in de voorgenomen welstandsvrije gebieden, dan adviseert de 
commissie deze buiten de aanwijzing tot welstandsvrij gebied te houden. 

∗ De Beheervisie Binnenstad dient na besluitvorming over de Welstandsnota te worden 
geactualiseerd.  

∗ De commissie onderstreept nogmaals het belang van goede handhaving. 
 
6. Terugkoppeling uit Monumenten-welstandscommissie (12 januari) 

Mevrouw Beckers licht de adviezen van de zojuist gehouden vergadering van de 
Monumenten-welstandscommissie kort toe. Voor de adviezen wordt verwezen naar het 
bijgevoegde verslag.  
 
7. Rondvraag 
De heer Kremers heeft vorig jaar melding gemaakt van asbesthoudend materiaal in de 
Stationsstraat. Dit is nog steeds niet verwijderd. 
Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het huidige stadhuis merkt de heer 
Kremers op dat de structuur van het Beekstraatkwartier niet zo ernstig is verstoord; 
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feitelijk liep alleen de Hegstraat anders. De nu gewenste doorsteek is historisch niet te 
motiveren. 
De heer Verhaag geeft aan dat er een plan is om een hut van het Ambonezenkamp 
Tungelroy te reconstrueren. Mogelijk beschikt Theo Schers van het gemeentearchief over 
gegevens. 
In de voorafgaande vergadering is de werkwijze van de nieuwe gemeentelijke 
Kwaliteitscommissie toegelicht. De monumentendeskundige maakt daar ook deel van uit 
bij beoordeling van plannen voor het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) of het 
gemeentelijke kwaliteitsmenu (GKM). De afstemming met de welstands- en 
monumenten-welstandsvergaderingen heeft gevolgen voor de vergadering van de 
commissie Cultuurhistorie. In voorkomende gevallen verschuift de laatste vergadering 
naar 16 u, net als vandaag. 
 
8. Sluiting 
Mevrouw Jongeling sluit de vergadering om 17.45 uur.  
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2012, 
 
 
 
 
H. Coolen, voorzitter     J. Jongeling, secretaris 
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Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 12 januari 2012  
 
 
Vergadering Actiepunt 

 
Actie door 

29 juni 06 1. (Ruimtelijke) plannen KMS/BC voorleggen aan 
commissie 

PO 

26 juli 07 2. Plaatsing vm. jongensschool Keent op 
gemeentelijke monumentenlijst 

RB/m&a 

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

RB/m&a 

29 apr 08 4. Oplossing voor archeologische informatieborden 
Molenakker voorleggen aan B&W 

OSCW 

2 april 09 5. Rapporteren over handhavingszaken 
 

VTH 

26 aug 10 
 

6. Karakteristieke panden oude bestemmingsplannen 
inventariseren  

RB 

26 aug 10 
 

7. Vrijkomende niet-monumentale kerken 
inventariseren 

Bisdom 

7 april 11 8. Procedure dakopbouw Maasstraat 2A 
 

RB/VTH 
 

 
 


