
 

 
 

 

 

 
 

Verslag adviescommissie Cultuurhistorie 10 januari 2013 
pagina 1 van 4 

Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 10 januari 2013 
   
 

  
Aanwezig 
Voorzitter  De heer Coolen (tot en met punt 7 Rondvraag) 
Secretaris   Mevrouw Jongeling 
2e secretaris   De heer Truyen 
Commissieleden  Mevrouw Beckers (vanaf punt 6 Terugkoppeling) en de heren 

Bukkems, Jongen, Kremers, Van den Berg en Verhaag 
 
1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 u en verwelkomt de aanwezigen.  
 
2. Vaststellen agenda 

Het punt mededelingen wordt tussengevoegd na punt 3 en de volgorde gewijzigd, zodat 
de voorzitter de vergadering kan verlaten voordat de commissie zich beraadt over het 
welstandsbeleid. 
 
3. Vaststellen verslag en actielijst van 13 december 2012 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Mededelingen 

a. Archeologie 

De heer Truyen meldt dat op de Wilhelminastraat, Wilhelminasingel en Driesveldlaan 
rondom het nieuwe stadhuis boringen zijn verricht. Sporen van de stadsgracht zijn 
aangetroffen op de Wilhelminasingel en reiken tot een diepte van 2.20 tot 3.10 onder het 
maaiveld. De gracht is, zoals te verwachten was, voor een deel gedempt met puinrijk 
materiaal. De verwachting is dat archeologische laag op de bodem geschikt zal zijn voor 
palynologische en macro-botanische analyse. Vervolgonderzoek wordt uitgevoerd als 
archeologische begeleiding bij grondverstorende activiteiten t.b.v. de aanleg van 
riolering. 
In het rioleringsproject "afkoppelgebieden" wordt in diverse wijken een gescheiden 
rioleringssysteem aangelegd. Bij grondverstorende activiteiten in gebieden die een 
archeologische waarde hebben op de archeologische beleidskaart, is men alert op 
archeologische begeleiding en monitoring. 
Het aanvullend onderzoek hoek Kloosterstraat/Charitasstraat is afgerond. De 
grondmonsters van de IJzertijdputten worden macrobotanisch en palynologisch nader 
onderzocht. 
In het plangebied Sutjensstraat-Noord is de sanering afgerond, vervolgens wordt een 
archeologisch inventariserend onderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd. 
b. Fatimakerk 

Er zijn vragen aan raadsleden, maar ook aan commissielid mw. Beckers, gesteld over de 
Fatimakerk. Hoe komt het dat de Gerardus Majellakerk in Nederweert-Eind is 
voorgedragen voor de monumentenlijst wederopbouw en de Fatimakerk niet. Toegelicht 
wordt dat de Fatimakerk niet in het 2e tijdvak wederopbouw (1959 – 1965) valt waarvoor 
aanmelding open stond. Het mozaïek is later aangebracht. Wel zijn de Boostengymzalen 
aangemeld. Dit punt wordt voor volgende vergadering geagendeerd ter nadere 
bespreking. 
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c. Wilhelminasingel 10 (vm. Postkantoor) 

Naar aanleiding van vragen van de heer Kremers licht de voorzitter toe dat voor de 
bestemmingswijziging van dit gebouw nu geen bestemmingsplanwijziging nodig was. Er 
zijn twee locaties in de binnenstad waar nu een gokhal is. Deze worden opgegeven en 
vervangen door één gokhal in het voormalige postkantoor. Via de APV is geregeld dat op 
de oude locaties geen nieuwe gokhal kan worden gevestigd. Bij de volgende actualisering 
van het bestemmingsplan wordt dit verwerkt. De voorzitter zegt toe de precieze gang van 
zaken schriftelijk te geven. Dit inclusief afwikkeling van verkeersstromen en aantallen 
parkeerplaatsen. 
De commissie heeft zorgen om deze herbestemming. De functiewijziging zal wijziging van 
de uitstraling tot gevolg hebben. Denk daarbij aan aanlichten, reclame, blinderingen etc. 
Voor zover hiervoor een vergunning nodig is, moet die vooraf worden aangevraagd en 
wordt deze aanvraag ook aan de commissie Cultuurhistorie ter kennis gebracht. 
 
5. Ingekomen stukken 

De commissie merkt in zijn algemeenheid op dat digitaal raadplegen van de grotere 
bestemmingsplannen nauwelijks vanaf het scherm te doen is. De stukken zijn na 
afspraak met mw. Arts of mw. Jongeling in te zien op papier. 
a. Ontwerpbestemmingsplan Maaseikerweg 188 

De aanvullende, nagezonden stukken geven meer inzicht in dit langlopende dossier. De 
commissie wil graag weten of op deze locatie nu in totaal 4 woningen gerealiseerd 
kunnen worden. De commissie betreurt dat de historische samenhang op deze plaats 
verloren is gegaan en cultuurhistorische kwaliteiten niet in de afweging zijn 
meegenomen. Voorts geen opmerkingen bij dit plan. 
b. Bocholterweg 160 

Geen opmerkingen. 
c. Bocholterweg 134 

De commissie betreurt dat dit plan zo goed is ingepast, dat het zicht op de 
karakteristieke gevel van Villa Karelke1 wordt weggenomen. De commissie adviseert de 
nieuwe stal wel aan het zicht te onttrekken, maar de karakteristieke boerderij zichtbaar 
te houden. 
d. Voorontwerp bestemmingsplannen ‘Altweerterheide, Stramproy, Swartbroek 

en Tungelroy’ en ‘Bedrijventerreinen ‘2013’ 

Vanwege de veelheid van de materie en de korte voorbereidingstijd worden deze plannen 
volgende vergadering geagendeerd. 
e. Ruimtelijke onderbouwing Ittervoorterweg 104 

Ook dit plan wordt volgende vergadering behandeld. Op voorhand merkt de commissie op 
dat op pagina 30 sprake is van herbouw, terwijl dit restauratie moet zijn. 
 
7. Rondvraag 

De heer Kremers dringt aan op antwoord op zijn vragen over handhaving, onder andere 
met betrekking tot Markt 17 (Weerter Bazaar). Wethouder Cardinaal (binnenstad) en de 
heer Van der Hoeven (hoofd afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving) zijn 
uitgenodigd voor de vergadering van 7 februari as. om dit onderwerp te bespreken. 
 
Vervolgens verlaat de voorzitter de vergadering. Mevrouw Beckers voegt zich, vanuit de 
vergadering van de welstandscommissie, nu bij de vergadering. 
 
6. Terugkoppeling uit Monumenten-welstandscommissie 

Mevrouw Beckers licht de adviezen van de Monumenten-welstandscommissie toe. Zie 
hiervoor het aparte verslag. 
Naar aanleiding van herbestemming van het voormalige postkantoor spreekt de 
commissie haar zorg uit over behoud van de cultuurhistorische waarden van dit gebouw 

                                            
1 Villa Karelke is geen gemeentelijk monument 
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(zie ook punt 4c). De commissie is voorstander van passend hergebruik. Bij de afweging 
van een nieuwe functie moeten de mogelijkheden van het gebouw worden meegewogen. 
Daarnaast geeft de gang van zaken tot nu toe rondom onderhoud en nieuwe kozijnen, 
waarbij gemaakte afspraken niet zijn nagekomen, weinig vertrouwen voor de toekomst. 
De commissie verzoekt dit punt onder de aandacht van het college te brengen. 
 
8. Welstands- en reclamebeleid 

De commissie beraadt zich over het indienen van een zienswijze. 
Wat betreft de voorbeelden van reclames en mogelijke excessen zullen de foto’s van Wim 
Truyen van panden in de Stationsstraat aan de lijst van 13 december jl. worden 
toegevoegd.  
 
9. Sluiting 

Mevrouw Jongeling sluit de vergadering om 17.45 uur.  
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 7 februari 2013, 
 
 
 
 
H. Coolen, voorzitter    J. Jongeling, secretaris 
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Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 10 januari 2013  
 
 
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 

29 apr 08 3. Oplossing voor archeologische informatieborden 
Molenakker voorleggen aan B&W 

OSCW 

26 aug 10 
 

4. Karakteristieke panden oude bestemmingsplannen 
inventariseren  

RB 

26 aug 10 
 

5. Vrijkomende niet-monumentale kerken 
inventariseren 

Bisdom 

7 april 11 6. Procedure dakopbouw Maasstraat 2A 
 

RB/VTH 
 

8 maart 12 7. 3 schuilbunkers kazerneterrein t.b.v. gemeentelijke 
monumentenlijst 

RB/m&a 

23 aug 12 8. Rapportage handhavingszaken binnenstad 
activeren 

VTH 

13 dec 12 9. Zienswijze opstellen m.b.t. nieuw welstandsbeleid 
 

Cie CH 

 
 


