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Geacht bestuur,

Op 20 oktober 2018 stuurde u een briefoverde asperge-tankversperring onder het
spoorviaduct aan de Maaseikerweg in Weert. U maakte zich zorgen over de staat van dit
relict uit de Tweede Wereldoorlog gezien de wegwerkzaamheden op die plaats. Tevens
verzocht u ons de versperring aan te wijzen als gemeentelijk monument. Onze reactie
leest u in deze brief.

Staat van de versoerrinq
Tijdens de werkzaamheden in oktober 2018 was er geen goed zicht op de versperring.
Daardoor kan de indruk zijn ontstaan dat deze beschadigd is geraakt. Dit is echter niet
het geval. De aanwezigheid van deze restanten was bekend en daar is rekening mee
gehouden. Het wegdek ter plaatste van de versperring is niet gewijzigd. Nu het werk is
afgerond is geconstateerd dat geen beschadigingen zijn aangebracht ten opzichte van de
start van het werk. Een foto van na de werkzaamheden is voor uw informatie
bijgevoegd.

Bescherming
Blijft het punt dat de aspergeversperring niet formeel beschermd is. Op 8 januari 2019
hebben wij besloten de aspergeversperring te betrekken bij de herijking van de
gemeentelijke monumentenlijst. Daarmee wordt d¡t jaar gestart.
ln2OO4 zijn 15 onderdelen van de Peel-Raamstelling in Weeft ingeschreven in het
register van rijks beschermde monumenten. Bij deze inventarisatie zijn enkele
elementen niet opgenomen. Hiernaar is in opdracht van de gemeente onderzoek
uitgevoerd door Buro4. Dit heeft geresulteerd in het rapport 'Inventarisatie en
beschrijving Peel-Raamstelling in de gemeente Weert' van oktober 2008. Dit rapport is in
uw bezit. Hieruit volgde een aantal aanbevelingen.
Op 25 februari 2009 besloot het college van B&W de Rijksdienst te verzoeken de
redengevende omschrijving in het monumentenregister aan te passen en ontbrekende
elementen, zoals de aspergeversperring op te nemen. De reactie van de Rijksdienst van
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28 april 2009 geeft aan dat geen nieuwe monumenten worden aangewezen, maar dat in
de toekomst in een verfijningsoperatie ook de linies en stellingen ter hand worden
genomen. Ons verzoek zal daarbij betrokken worden. Dit heeft echter tot op heden niet
geleid tot de opname in het register.
De commissie Cultuurhistorie heeft op B november 2018 geadviseerd de

aspergeversperring mee te nemen bij de herijking van de gemeentelijke
monumentenlijst. Wij zullen dat advies volgen en u op de hoogte brengen als deze
procedure is afgerond.

Pu blieksinformatie
De commissie adviseerde aanvullend om een informatiebord te plaatsen bij de

versperring. Dit om voorbijgangers te attenderen op deze bijzondere sporen uit de

Tweede Wereldoorlog.
De Vereniging van Vastgoedeigenaren Centrum Weert (VVCW) heeft onlangs een format
voor informatieborden ontwikkeld. Zij hebben dit najaar tientallen panden in de

binnenstad voorzien van zo'n bord (10 x 15 cm) met foto, tekst en QR-code. Via het
scannen van deze code is informatie van dat monument op de website
www.weertinkaart.nl beschikbaar. De VVCW biedt dit bord geheel kosteloos aan' Uw

correspondent zal bij het opstellen van de tekst betrokken worden.
Railinfratrust, de eigenaar van het viaduct, heeft toestemming verleend het bord aan te
brengen. Wij zullen u informeren als het bord geplaatst wordt.

Tot slot
Heeft u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met mevrouw Jongeling,
beleidsadviseur monumenten en architectuur van de afdeling Ruimte & economie' U

bereikt haar via (0495) 575 265 of i.jongelinq@weert.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders, {

nkman
secretaris

Bijlagen foto asperge-tankversperring d.d. 11 november 2018
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