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Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object  kreeg in het onderzoek een score . De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Franciscus Huis Weert BV 
Biest 43a 
6002 AT Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw Schonkeren, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Franciscus Huis kreeg in het onderzoek een score van 22. De maximale 
score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten 
heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Railinfratrust B.V. 
Moreelsepark 3 
3511 EP Utrecht 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object bruggenhoofden spoorbrug De Voorste Singel kreeg in het onderzoek 
een score van 22. De maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij 
een score onder de 10 punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden 
voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium 
geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen 
via https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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mw. Dammers en dhr. De Korver 
Eindhovenseweg 93 
6002 TB Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw Dammers, meneer De Korver, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Eindhovenseweg 93 met windmolen kreeg in het onderzoek een score 
van 22. De maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score 
onder de 10 punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen 
voor de gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd 
over de resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Stichting Wonen Limburg 
Postbus 1254 
6040 KG Roermond 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Molenveldstraat 1 kreeg in het onderzoek een score van 22. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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mw. Beijes en dhr. Stals 
Molenveldstraat 3 
6001 HG Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw Bijes, meneer Stals, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Molenveldstraat 3 kreeg in het onderzoek een score van 22. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Gemeente Weert 
Postbus 950 
6000 AZ Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Keenter Hart kreeg in het onderzoek een score van 22. De maximale 
score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten 
heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Skice II B.V. 
Wilhelminasingel 10B 
6001 GT Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste directie, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Wilhelminasingel 10B kreeg in het onderzoek een score van 22. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en 
Kunsteducatie 
Postbus 282 
6000 AG Weert 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Wilhelminasingel 12 kreeg in het onderzoek een score van 22. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Stichting Eerbied voor het leven 
Burg. Van Houtstraat 86 
6021 AW Budel 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mervouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Doolhofstraat 14 kreeg in het onderzoek een score van 20. De maximale 
score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten 
heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Rektoraat 'De Verrezen Christus' 
St. Jozefskerkplein 2 
6006 ZH Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Moeselkapel kreeg in het onderzoek een score van 20. De maximale 
score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten 
heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Parochiaal kerkbestuur van de H. Oda Hushoven 
Vrakkerstraat 21 
6006 AT Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Odakerk kreeg in het onderzoek een score van 20. De maximale score 
die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten heeft een 
pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Mw. Sebba en dhr. Wenmakers 
Oude Vlijmensweg 243 
5223 GM s-Hertogenhosch 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw Sebba en meneer Wenmakers, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Julianalaan 24 kreeg in het onderzoek een score van 19. De maximale 
score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten 
heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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De heer H.R. Kennis 
Julianalaan 24A 
6006 AN Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste meneer Kennis, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Julianalaan 24A kreeg in het onderzoek een score van 19. De maximale 
score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten 
heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Stichting Wonen Limburg 
Postbus 1254 
6040 KG Roermond 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Kanunnikenstraat 17 kreeg in het onderzoek een score van 19. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Dhr. Baljon en dhr. Janszen 
Jozef Israëlskade 84 1 
1073 RB Amsterdam 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste meneer Baljon, meneer Janszen, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Molenveldstraat 5 kreeg in het onderzoek een score van 19. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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mw. Vleeshouwers en dhr. Maurer 
Molenveldstraat 7 
6001 HG Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw Vleeshouwers en meneer Maurer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Molenveldstraat 7 kreeg in het onderzoek een score van 19. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Holding Og Wiermans B.V. 
De Fuus 5 
6006 RV Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object schoorsteen De Fuus kreeg in het onderzoek een score van 18. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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De heer G.J. Vanderfeesten 
Ittervoorterweg 10 
6005 NR Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste meneer Vanderfeesten, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Ittervoorterweg 10 (voormalig buitenverblijf St. Louis) kreeg in het 
onderzoek een score van 18. De maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 
punten. Bij een score onder de 10 punten heeft een pand onvoldoende waarden om te 
worden voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg 
stadium geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u 
raadplegen via https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐

Gemeentelijke‐Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Mw. Van Maasakker en dhr. Janssen 
Jean Amentstraat 15 
6005 RM Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw Van Maasakker en de heer Janssen, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Jean Amentstraat 15 kreeg in het onderzoek een score van 17. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Mw. Dumont en dhr. Scheeren 
Maaseikerweg 29 
6005 AA Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw Dumont en meneer Scheeren, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Maaseikerweg 29 kreeg in het onderzoek een score van 17. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Vereniging van Eigenaars 
Molenpoort 1 
6001 HB Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste leden van de Vereniging van Eigenaars, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Molenpoort 3 kreeg in het onderzoek een score van 17. De maximale 
score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten 
heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Railinfratrust B.V. 
Moreelsepark 3 
3511 EP Utrecht 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object bruggenhoofden spoorbrug Straevenweg kreeg in het onderzoek een 
score van 17. De maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een 
score onder de 10 punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden 
voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium 
geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen 
via https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Mw. Coopmans en dhr. Dekkers 
Tungeler Dorpsstraat 69 
6005 RH Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw Coopmans en meneer Dekkers, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Tungeler Dorpsstraat 69 kreeg in het onderzoek een score van 17. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 



 

 
 

Wilhelminasingel 101 
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl 
Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert 

 

 
 
Dhr. A.G.J.J.H.E. Hoes 
Weertersteenweg 188 
3680 Maaseik - België 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste meneer Hoes, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Uilenweg 36 kreeg in het onderzoek een score van 17. De maximale 
score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten 
heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 



 

 
 

Wilhelminasingel 101 
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl 
Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert 

 

 
 
Dhr. J.J.C.A. Hoes 
410 Triton Rd Ormond Beach 
Fl 32176 USA 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste meneer Hoes, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Uilenweg 36 kreeg in het onderzoek een score van 17. De maximale 
score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten 
heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 



 

 
 

Wilhelminasingel 101 
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Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl 
Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert 

 

 
 
Dhr. Smeets 
Boshoverweg 39 
6002 AL Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste meneer Smeets, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Boshoverweg 39 kreeg in het onderzoek een score van 16. De maximale 
score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten 
heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 



 

 
 

Wilhelminasingel 101 
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 
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Stichting HQ 
Graafschap Hornelaan 163 
6001 AC Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object IJzerenmanweg 5-7 kreeg in het onderzoek een score van 16. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Stichting HQ 
Graafschap Hornelaan 163 
6001 AC Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object bunkers van de kazerne kreeg in het onderzoek een score van 16. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Railinfratrust B.V. 
Moreelsepark 3 
3511 EP Utrecht 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object aspergeversperring Maaseikerweg kreeg in het onderzoek een score van 
16. De maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder 
de 10 punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Railinfratrust B.V. 
Moreelsepark 3 
3511 EP Utrecht 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object bruggenhoofden spoorbrug Maaseikerweg kreeg in het onderzoek een 
score van 16. De maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een 
score onder de 10 punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden 
voorgedragen voor de gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium 
geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen 
via https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Mw. Smeets en dhr. Ambaum 
Scheepsbouwkade 16 
6001 AD Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw Smeets en meneer Ambaum, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Scheepsbouwkade 16 kreeg in het onderzoek een score van 16. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Mw. Broens en dhr. Van der Hooft 
Scheepsbouwkade 17 
6001 AD Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw Broens en meneer Van der Hooft, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Scheepsbouwkade 17 en 18 kreeg in het onderzoek een score van 16. 
De maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 
10 punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Dhr. P.J. Hendriks 
Scheepsbouwkade 19 
6001 AD Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste meneer Hendriks, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Scheepsbouwkade 19 kreeg in het onderzoek een score van 16. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

 
 



 

 
 

Wilhelminasingel 101 
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert 

Telefoon: (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl 
Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert 

 

 
 
Wetron Beheer B.V. 
Postbus 10302 
6000 GH Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Scheepsbouwkade 20-22 kreeg in het onderzoek een score van 16. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Stichting Wonen Limburg 
Postbus 1254 
6040 KG Roermond 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Sint Jozefslaan 110-144 kreeg in het onderzoek een score van 16. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Vereniging van Eigenaren appartementencomplex St. 
Jozefslaan 110-144 VBT Groep 
Vestdijk 180 
5611 CZ Eindhoven 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Sint Jozefslaan 110-144 kreeg in het onderzoek een score van 16. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Stichting Wonen Limburg 
Postbus 1254 
6040 KG Roermond 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Sint Jozefslaan 146-216 kreeg in het onderzoek een score van 16. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Vereniging van Eigenaren appartementencomplex St. 
Jozefslaan 110-144 VBT Groep 
Vestdijk 180 
5611 CZ Eindhoven 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Sint Jozefslaan 146-216 kreeg in het onderzoek een score van 16. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Dhr. W.A.M. van Gorp 
Tungeler Dorpsstraat 26 
6005 RJ Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste meneer Van Gorp, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Begijnenhofstraat 36 kreeg in het onderzoek een score van 14. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Smart Real Estate 
Ten Hagestraat 9 
5611 EG Eindhoven 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste meneer Houben, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Hoogstraat 12 kreeg in het onderzoek een score van 14. De maximale 
score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten 
heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Dhr. M.M. Meuwissen 
Karelkeweg 2 
6006 TH Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste meneer Meuwissen, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Karelkeweg 2 kreeg in het onderzoek een score van 14. De maximale 
score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten 
heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Dhr. L. Chung 
Meerkoethof 6 
6005 JP Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste meneer Chung, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Stationsstraat 22-24A kreeg in het onderzoek een score van 14. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Mw. A. Chung 
Louis Beerenbrouckstraat 33 
6006 BM Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw Chung, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Stationsstraat 22-24A kreeg in het onderzoek een score van 14. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Dhr. P.J.B. van der Touw 
Parklaan 4 
6006 NT Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste meneer Van der Touw, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Stationsstraat 26-26D kreeg in het onderzoek een score van 14. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Roompot Real Estate B.V. 
Mariapolderseweg 1 
4493 PH Kamperland 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object trap paviljoen Tranchee Weert kreeg in het onderzoek een score van 14. 
De maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 
10 punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Dhr. T.J. Stals 
Houtbroek 5 
6039 RL Stramproy 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste meneer Stals, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Houtbroek 5 kreeg in het onderzoek een score van 13. De maximale 
score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten 
heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Dhr. R.J.J. Koppens 
Van Goghlaan 3 
6006 PN Weert 
 
 
 

 

  
  
Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste meneer Koppens, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Werthaboulevard 21 kreeg in het onderzoek een score van 12. De 
maximale score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 
punten heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de 
gemeentelijke monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de 
resultaten van het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
 



Uw mening gevraagd 
Voordat nader onderzoek wordt gedaan naar uw pand, willen we graag uw mening 
polsen. Stelt u een beschrijving van uw pand op prijs en staat u open voor de aanwijzing 
als gemeentelijk monument? Laat dit dan uiterlijk 15 maart 2021 weten via de 
beleidsadviseur monumenten mw. Jongeling, zie de contactgegevens hieronder. 
 
Tot slot 
Neem bij vragen over deze brief contact op met mw. Jongeling via 0495 – 575 265 of via 
j.jongeling@weert.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijke dank voor de te nemen moeite. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens                     C.C. Leppink-Schuitema 
gemeentesecretaris                burgemeester 
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Weert, 10 februari 2021  
  
  
Onderwerp : Polsen animo aanwijzing gemeentelijk monument 
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 1273747/1275344 
  
  
Beste mevrouw, meneer, 
 
Het gemeentebestuur van Weert hecht veel belang aan het culturele erfgoed. Sinds 1987 
zijn inmiddels in Weert 179 gemeentelijke monumenten aangewezen. Onlangs is een 
onderzoek uitgevoerd naar actualisatie van deze lijst. In verband daarmee ontvangt u 
deze brief. 
 
Waardering 
Uw pand/object Parallelweg 143 kreeg in het onderzoek een score van 12. De maximale 
score die gehaald kan worden bedraagt 25 punten. Bij een score onder de 10 punten 
heeft een pand onvoldoende waarden om te worden voorgedragen voor de gemeentelijke 
monumentenlijst. U wordt nu in een vroeg stadium geïnformeerd over de resultaten van 
het onderzoek. Het hele rapport kunt u raadplegen via 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten‐Weert/Herijking‐Gemeentelijke‐

Monumenten‐2021.  
De score geeft al aan dat uw pand van bovengemiddelde kwaliteit is. Als nader 
onderzoek van in- en exterieur dit bevestigt, kan dit worden bekroond door de 
aanwijzing als gemeentelijk monument. Hiervoor wordt de procedure gevolgd van de 
Erfgoed-verordening waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend.  
 
Gevolgen aanwijzing 
Aan aanwijzing zijn wel consequenties verbonden. Zo is bij wijzigingen van cultuur-
historische waarden aan zowel binnen- als buitenkant een omgevingsvergunning nodig. 
Daarbij wordt het advies van de Monumenten-welstandscommissie gevraagd. Zolang de 
historische waarden van het pand worden gerespecteerd, is er best veel mogelijk. 
Aan de andere kant zijn er in Weert subsidies mogelijk voor onderhoud en restauraties. 
Informatie daarover vindt u via https://www.weert.nl/monumentensubsidie.  
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