
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 7 januari 2016 
 
 
  
Aanwezig 
Voorzitter   De heer Gabriëls  
Secretaris   Mevrouw Jongeling  
2e secretaris De heer Truyen 
Commissieleden De heren Bukkems, Van den Berg, Kremers en Lammeretz en 

Verhaag 
Afwezig (m.k.)  Mevrouw Beckers 
  
1.  Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld onder toevoeging van enkele mededelingen onder punt 5. 
 
3. Vaststellen verslag en actielijst van 10 december 2015 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van punt 10 Rondvraag over afval in en bij monumenten deelt mevrouw 
Jongeling mee dat deze locaties voorlopig worden meegenomen bij het legen van 
afvalbakken. De problematiek van afvalophoping bij de kleipijpenoven wordt meegenomen 
bij de plannen voor reconstructie van de trap. We houden ons aanbevolen voor structurele 
oplossingen voor de kanonslopen. Wellicht kan stadsschutterij St. Catharina hierbij van 
dienst zijn. 
Bij punt 10 Rondvraag is een opmerking gemaakt over het ontbreken van het belang van 
cultuurhistorie in het economische profiel van Weert. De tekst kon op het laatste moment 
nog enigszins worden aangepast. Daarnaast zijn in de brochure veel foto’s van 
monumenten opgenomen. 
Voor punt 9 van de actielijst (klok voorheen kerk Swartbroek) is nog geen voorstel in 
procedure. 
 
4. Mededelingen organisaties 
a. Molenstichting Weerterland 

• De heer Van den Berg presenteert met gepaste trots de jaarcijfers van de Weerter 
molens over 2015. Ondanks het voornemen om het na het jubeljaar Weert 600 
wat rustiger aan te doen is er weer veel georganiseerd en zijn meer bezoekers 
ontvangen. Grote winstpunten zijn dat er vaker op de St. Jan gedraaid wordt 
omdat daarvoor een extra molenaar beschikbaar is en de openstelling van de 
St. Anna Keent op molenzondagen. Vrijwilligers zetten zich in totaal ruim 620 
dagen in voor de molens (klussers bijna 1.000 uren, molenaars 1.250 uren, gidsen 
ruim 400 uren en bestuur 2.300 uren). Complimenten van de commissie! 

• Tijdens de jaarwisseling zijn weer twee bordjes van de wandeling kollergang in de 
binnenstad vernield. De klussers zullen dit oppakken. 

• Er is toestemming ontvangen voor de werkzaamheden ter verbetering van de 
molenbiotoop op Keent. De meeste bomen van de particuliere tuin worden 
gerooid. De hoogstam fruitbomen worden gespaard en de boomgaard wordt 
vernieuwd. 

• De eigenaar van de Odamolen heeft contact gezocht met de Molenstichting in 
verband met plannen voor restauratie. Dit wordt met instemming begroet. 

b. Peel, Maas & Kempen 
Geen nieuws. 
c. Heemkundecomité Stramproy 

• In het kader van aandacht voor cultuurhistorische objecten in het landschap is de 
locatie van een schietbaan uit 1930 onderzocht. De bak is nog aanwezig en 
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gelokaliseerd. Dit heeft aandacht gekregen van de media. Het verdient 
aanbeveling dergelijke objecten op te nemen in (het uitvoeringsplan van) de 
landschapsvisie. Aandachtspunt is de bereikbaarheid. 

• De op oude kaarten aangegeven Graven van Bocholt (een landweer bestaande uit 
greppels en wallen) is nog aanwezig. Dit gebied ligt voor het grootste deel in 
België, maar ook deels in Nederland. De commissie adviseert de graven in (het 
uitvoeringsplan van) de landschapsvisie op te nemen. 

d. Kring Weert  
• Maandag 4 januari jl. is een goed bezochte lezing over graaf Lamoraal van Egmont 

gehouden. Er zal ook internationaal onderzoek worden gedaan naar de graven van 
Egmont en Horne. 

• Komend voorjaar wordt in samenwerking met het Bibliocenter een cursus Weerter 
geschiedenis georganiseerd. Onder andere Joost Welten en Theo Schers zullen 
doceren. 

e. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 
Geen nieuws. 
 
5. Mededelingen gemeente 
a. Presentiegelden 
Opdracht is gegeven voor uitbetaling van de presentiegelden over het tweede halfjaar van 
2015. Het overzicht gaat rond ter controle. 
b. Markt 15 
Het zicht op de achterkanten van winkelstellingen, zoals gemeld in de vorige vergadering, 
is aan het oog onttrokken door grijze raamfolie. Dit is geen fraaie oplossing. Basis van het 
probleem is natuurlijk dat bij de winkelinrichting geen rekening is gehouden met de ramen 
in de zijgevel. De directie heeft aangekondigd met een betere oplossing te komen.  
De commissie stelt dat contact met ondernemers in een vroeg stadium dergelijke 
problemen wellicht kan voorkomen. Het zou mooi zijn de gebruiker trots voor dergelijke 
panden bij te brengen. 
c. Archeologie 
De heer Truyen geeft toelichting op de volgende punten: 

• De kelder van Markt 15 zal door een professioneel bureau digitaal worden 
ingemeten. 

• Offerte voor grondradaronderzoek op de Markt is aangevraagd. Er zijn 
mogelijkheden om de onderzoeksresultaten te verwerken bij herbestrating van de 
Markt. Deze werkzaamheden zijn gepland in 2016. 

• Voor de aanleg van een waterbuffer op het terrein van DESM aan de Koekoeksweg 
is bureauonderzoek uitgevoerd. Dit geeft aan dat het bodemprofiel intact is. Dit 
betekent dat het proces van archeologische monumentenzorg verder vervolgd 
wordt met een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. 

 
6. Om advies ingekomen stukken: 
a. Thema Erfgoedprijs 2016 
De bekendmaking van de Erfgoedprijs 2015 op16 december jl. is goed verlopen. De jury 
heeft aanbevelingen gedaan voor volgende thema’s, zoals aanhaken bij een landelijk of 
provinciaal thema. Ook kan gedacht worden aan industrieel erfgoed, religieus erfgoed of 
organisaties die zich inzetten voor monumenten.  
De commissie oppert het idee om aan te haken bij het thema van de Open 
Monumentendag 2016: iconen & symbolen. In het verlengde hiervan kunnen verborgen 
monumenten, onbekende monumenten, onzichtbare monumenten of ‘geheim erfgoed’ tot 
thema worden gekozen. Hierbij kan gedacht worden aan interieurs (zie Weerter Almanak 
uit de jaren ’70), binnenhofjes en onbekende pareltjes zoals de natuurstenen trap van de 
Tranchée van architect Weegels. 
De commissie adviseert tevens van de genomineerde projecten een mooie presentatie te 
laten maken, bijvoorbeeld door fotogroep Weert. 
 
7. Taken commissie Cultuurhistorie 
In de verordening zijn de taken duidelijk afgebakend. De commissie Cultuurhistorie 
adviseert het college van B&W over beleidsmatige zaken die monumenten en archeologie 
aangaan. Dit doet de commissie gevraagd en ongevraagd. Dit betreft bijvoorbeeld het 
erfgoedbeleid, archeologiebeleid, de landschapsvisie, structuurvisie, museumvisie, 
cultuurnota etc.  
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Concrete vergunningsaanvragen zijn het terrein van de Monumenten-welstandscommissie 
(MWC). Mevrouw Beckers is daar de monumentendeskundige. Zij kan informatie inwinnen 
bij de leden van de commissie Cultuurhistorie en de leden van die commissie kunnen haar 
op eigen initiatief naar aanleiding van de agenda voor de MWC voorzien van advies. Zij zit 
echter niet namens de commissie Cultuurhistorie in de MWC. 
Het college van B&W besluit over de vergunningen en dat is ook hun verantwoordelijkheid.  
De heer Kremers merkt op dat de beheervisie binnenstad eigenlijk geen visie is en dus de 
naam van het beleidsstuk niet klopt. Het stuk heeft meer het karakter van een 
uitvoeringsplan. Hij vraagt zich af waar de zorg ligt dat uitvoering gebeurt volgens de 
vastgestelde visie. 
Omdat de commissie ook ongevraagd advies kan geven aan het college kunnen kleine en 
grote problemen worden gesignaleerd. Enerzijds betreft dit beleidsplannen, anderzijds 
bewustwording. Zo valt ideeëngeneratie ook onder de taken van de commissie. Er dient 
lering te worden getrokken uit het verleden. Goede voorbeelden zijn de aandacht die is 
gevraagd voor de Fatimakerk en herbouw van het bakhuis aan de Maaseikerweg 200. 
Gelukkig is het taakveld monumenten niet zwaar geraakt bij de bezuinigingen. 
Monumenten kunnen meer nog dan nu worden ingezet als trekker voor bewoners en 
toeristen, maar ook in het economisch profiel. Cultuurhistorie is als vast aandachtspunt 
opgenomen bij alle ruimtelijke plannen. Zo dient ook het advies van de commissie 
Cultuurhistorie te worden ingewonnen bij alle beleidsstukken die de cultuurhistorie raken. 
 
8. Signalering aantasting beschermde gezichten 
Er zijn geen nieuwe aantastingen gesignaleerd.  
Wel worden op het moment nabij de hoek Langstraat/Maasstraat boringen uitgevoerd. De 
heer Truyen heeft daar geen weet van en zal poolshoogte nemen. 
 
9. Terugkoppeling uit Monumenten-welstandscommissie 7 januari 2016 
Bij afwezigheid van mevrouw Beckers doet mevrouw Jongeling verslag van de plannen die 
in de Monumenten-welstandcommissie zijn behandeld. Zie hiervoor het aparte verslag. De 
commissie wijst naar aanleiding van de plannen voor Langstraat 20 op het belang van 
behoud van massa, structuur en dakvlak. 
 
10. Rondvraag 
De heer Verhaag informeert of er plannen zijn voor aanpassingen in de kerk van 
Stramproy. Mevrouw Jongeling is vorig jaar geraadpleegd over de mogelijkheden, maar er 
is geen aanvraag ingediend. 
Defensie heeft de gemeente gevraagd naar gegevens van de Baileybrug nabij de Nassau 
Dietz kazerne. Nu de KMS is vertrokken uit Weert heeft deze brug zijn (trainings)-
bestemming verloren. Nader onderzoek, waarbij de heer Verhaag veel gegevens leverde, 
leerde dat de brug een plaquette draagt ter herinnering aan een in Uruzgan gesneuvelde 
militair. De brug is echter geen beschermd monument en eigendom van Defensie. De 
gemeente Weert is geen partij. De brug wordt waarschijnlijk overgebracht naar het 
Geniemuseum. 
De heer Verhaag heeft signalen ontvangen dat oude wegen in het buitengebied waar geen 
huizen aan liggen een andere naam krijgen1. Mevrouw Jongeling zal nagaan of dit klopt. 
De heer Van den Berg wijst er op dat er werkzaamheden worden uitgevoerd aan de 
Broekmolen. Mevrouw Jongeling zal de handhaver vragen poolshoogte te nemen. En hoe 
is het met de aanschrijving vanwege de illegale aanbouwen? Ook dat wordt nagegaan. 
De heer Van den Berg brengt het idee om een stichting voor het behoud van Weerter 
erfgoed in het leven te roepen in herinnering. Zo’n stichting heeft meer mogelijkheden dan 
de gemeente; denk aan sponsorwerving door Molenstichting of Stichting Martinus-
monument. Wie neemt actie? De punt wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.  
De voorzitter wijst er op dat het in april 10 jaar geleden is dat Gerard Reve is overleden. 
Diens appartement aan de Nieuwe Markt is nog niet verkocht. Wellicht zijn er 
mogelijkheden om hier een (tijdelijk) museum te maken. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.30 uur onder dankzegging voor ieders inbreng. 
 
 

                                                
1 Navraag leert dat het gaat om het opnieuw vaststellen van de wegenlegger. 
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Vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2016, 
 
 
 
 
 
G. Gabriëls, voorzitter     J. Jongeling, secretaris 
 
 
 
 
 

Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 7-1-2016  
 
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. Vrijkomende niet-monumentale kerken inventariseren Bisdom 

30 april 15 5. 3 schuilbunkers kazerneterrein t.b.v. gemeentelijke 
monumentenlijst, plus inventarisatie KMS-terrein op 
potentiële monumenten 

RB/m&a 

10 dec 15 6. Kosten grondradar voor Markt opvragen 
 

OCSW/WT 

10 dec 15 7. Inventarisatie binnenterreinen poorten opvragen bij 
Erfgoedcluster en VVVCW en CMW polsen voor gebruik 

RB/m&a 

10 dec 15 8. Lijst uitgevoerde werken 2015 opstellen t.b.v. schouw 
april 2016 

RB/m&a 

10 dec 15 9. Stand van zaken voorstel torenuurwerk 
 

EGC/JvC 

 


