Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 8 november 2018

Aanwezig
Voorzitter
Secretaris
Adviseurs
Commissieleden
Toehoorder

De heer Gabriëls
Mevrouw Jongeling
De heren Lemmens en Truyen
De heren Bukkems, Ellens, Filott, Lammeretz, Verhaag, Vossen en
Zincken
De heer Kremers

1. Opening
Wethouder Gabriëls opent de vergadering om 15.00 uur in de Rogstaekerskamer.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststellen verslagen en actielijsten van 11 oktober 2018
Bij punt 4, 3e alinea wordt Bukkems gewijzigd in Vossen. Voor het overige worden het
verslag ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt bij de start van deze nieuwe periode doorgelopen.
Punt 1 kan vervallen. De informatieborden archeologie Molenakker komen niet terug. De
informatie te betrekken bij de actie om archeologische speerpunten te plaatsen.
Punt 2 wordt in 2019 opgepakt nu er budget beschikbaar is gesteld.
Punten 3 en 4 kunnen vervallen nu deze zaken zijn opgenomen op de lijst van
handhaving.
Punt 5 voordragen archeologische sites; hiervan is een groslijst en wordt opgenomen in de
herijking van de gemeentelijke monumentenlijst.
Punt 6 Stationstunnel kan vervallen; wel informeren hoeveel budget beschikbaar is.
Punt 7 voor realisatie van het zichtbaar maken van de waterput op de Markt is uitstel
gekregen van de provincie voor besteding van de hiervoor geoormerkte middelen.
Uitvoering is nu gepland in het 2e kwartaal van 2019. Gedacht kan worden aan een 3Dschildering, een gedicht, film, virtuele put, hologram etc. Belangrijk is een breed
draagvlak. Opname in de archeoroute Limburg is ook denkbaar of in een historische route.
De aanleg van de put is gedateerd op 1546. De heer Vossen adviseert Harrie Mennen van
de stadsgidsen hierbij te betrekken; hij is specialist op dit gebied.
Punt 8 kan vervallen nu het budget beschikbaar is gesteld.
De actielijst zal hierop worden aangepast.
4. Mededelingen organisaties
a. Molenstichting Weerterland
De aanleg van internet bij de St. Annamolen Keent kan vanuit het uitvoeringsprogramma
van de Natuur- en Landschapsvisie worden bekostigd. Daarin is een aparte post voor
molen-, voedsel- en biodiversiteitseducatie opgenomen. De vrijwilligers nemen de
structurele kosten voor hun rekening.
b. Peel, Maas & Kempen
Geen mededelingen.
c. Heemkundecomité Stramproy
Op 25 oktober zijn krokusbollen geplant door schoolkinderen langs het tracé van de
dodendraad. Theo Schers van het Erfgoedcluster heeft op een van de locaties voor bijna
100 mensen een lezing verzorgd. 11 november worden tijdens een erfgoedwandeling nog
meer bollen gepoot.
Vier jaar geleden is een boombrug over de A-beek geplaatst. Daarbij is nu een schijf
aangebracht waarbij de jaarringen van de Eerste Wereldoorlog gemarkeerd zijn.
Een werkgroep verbonden aan de Dorpsraad heeft vier keramieken kunstwerken van Piet
Schoenmakers teruggeplaatst bij de school.

Er wordt verder gewerkt aan de poort van het molenmagazijn van de St. Jansmolen.
d. Aldenborgh
De Aldenborgh heeft een hele reeks activiteiten:
3 en 4 november was er een fototentoonstelling in Swartbroek. Het bijbehorende boek
wordt 15 december gepresenteerd.
18 november is de première van de compositie Van Horne in de St. Martinuskerk.
19 november is de première van de film Grensgevallen van Peter Crins. Deze is al
uitverkocht. Er worden extra vertoningen ingelast.
Op 6 december is er een bijzondere lezing en boekpresentatie over Weerter tinnegieters
en het Tv-programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’.
29 december vertelt de heer Lammeretz over een vliegtuig met vier militairen dat in 1943
bij Weert is neergestort.
Op 24 maart 2019 bestaat de Aldenborgh 80 jaar. Dit wordt gevierd met de presentatie
van het boek ‘Weert, Parel van de heide’.
e. Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
Alle historische collecties van het LGOG zijn geïnventariseerd en nieuwe bruikleenovereenkomsten zijn gesloten. Geïnformeerd wordt of dit in Weert ook goed is geregeld.
Momenteel wordt de inventaris van het museum opgemaakt. Dit is in de handen van de
conservator John van Cauteren. De oorspronkelijke bruiklenen van de Aldenborgh zijn
vastgelegd.
f. Stadsgidsen
De stadsgidsen hebben belangeloos meegewerkt aan de Open Monumentendag Special en
de Nationale Archeologiedagen in oktober.
Het boek Weert 600 jaar stad wordt herschreven. De eerste versie is uitverkocht. De
nieuwe uitgave wordt begin 2019 verwacht.
5. Mededelingen gemeente
a. Uitkomst begrotingsbehandeling
De voorzitter meldt dat de promotie van Weert als Van Hornestad wordt voortgezet en
verbreed. Nu is er met een beperkt budget al heel veel gedaan. Hij is dankbaar voor de
inzet van de vele vrijwilligers; zij zijn van onschatbare waarde.
In 2019 is € 70.000,- beschikbaar voor ‘Typisch Weert’. Dit omvat onder andere
uitbreiding van de speerpuntenroute, herijking van de gemeentelijke monumentenlijst en
het opstellen van een cultuurhistorische waardenkaart.
De ophoging van de exploitatie van het museum is akkoord; daarmee kan in 2019 worden
gestart. De verwachting is dat de aanbesteding van de verbouw van het museum kan
plaatsvinden in april 2019. De opening zou dan eind 2020 zijn.
b. Terugblik Maand van de Geschiedenis
Aan de hand van de presentatie met filmbeelden die tijdens de uitreiking van de
Erfgoedprijs op 26 oktober is getoond wordt teruggekeken op de Maand van de
Geschiedenis. Er waren weer vele activiteiten die een groeiend publiek hebben
aangesproken. Tijdens de Open Monumentendag Special met ridderkamp en Nationale
Archeologiedagen op 13 en 14 oktober werden bijna 4.500 bezoekers geteld.
c. Archeologie
Vuurwerk heeft brand veroorzaakt op de Boshoverheide.
De werkzaamheden in het Muntcomplex worden, waar nodig, archeologisch begeleid.
Aan de Schoordijk 1 zijn activiteiten als motorcrossbaan stilgelegd in verband met de
archeologische waarden.
Aan de Risseweg 4 is inventariserend veldwerk gedaan.
De provincie heeft een promotiefilm gemaakt over de gesubsidieerde versterking van het
stadshart, zie https://www.limburg.nl/onderwerpen/stedelijke/weert/.
In samenwerking met de commissie Educatie van het LGOG is het plan om Van Horne op
te nemen in de Canon van Limburg.
6. Ingekomen stukken (om advies)
a. Jaarverslag Stichting Martinus Monument
De commissie adviseert positief over het jaarverslag van de Stichting Martinus Monument.
b. Verzoek stichting Menno van Coehoorn
De commissie heeft kennis genomen van de zorgen van Stichting Menno van Coehoorn
over mogelijke beschadiging van de aspergeversperring Maaseikerweg en het verzoek tot
aanwijzing als gemeentelijk monument als onderdeel van de Peel-Raamstelling van 20
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oktober 2018. De beschadiging zou het gevolg kunnen zijn van actuele
wegwerkzaamheden nabij de rotonde Maaseikerweg – St.-Maartenslaan.
De aanwezigheid van de versperring is bekend en daar is ook rekening mee gehouden bij
de opdrachtverstrekking van de werkzaamheden. Het wegdek ter plaatste van de
versperring is niet gewijzigd. Nu het werk is afgerond is geconstateerd dat geen
beschadigingen zijn aangebracht ten opzichte van de start van het werk.
De commissie onderschrijft de cultuurhistorische waarde van de versperring en adviseert
de aanwijzing te betrekken bij de herijking van de gemeentelijke monumentenlijst. Nu
hiervoor budget beschikbaar is gesteld, kan deze komend jaar in uitvoering worden
genomen.
Om voorbijgangers te attenderen op deze bijzondere sporen uit de Tweede Wereldoorlog
adviseert de commissie hierbij een informatiebord te plaatsen. In verband met gewenste
uniformiteit heeft een bordje uit de serie zoals in de binnenstad aangebracht de voorkeur.
7. Terugblik schouw 11 oktober 2018
Er zijn geen bijzonderheden te melden.
8. Handhaving (overzicht bijgevoegd)
De lijst is kort doorgelopen; geen opmerkingen.
9. Terugkoppeling uit monumenten-welstandscommissie (24 oktober en 8
november)
De heer Ellens licht de behandelde plannen toe. De adviezen staan in het betreffende
verslag. De commissie verzoekt in het vervolg de tekeningen te laten zien, zodat de
commissie zich beter een beeld kan vormen van de plannen.
10. Rondvraag en mededelingen
Mevrouw Jongeling deelt mee dat zowel voor Les Beaux Champs als voor het museum
tijdig een subsidieaanvraag bij de provincie is ingediend.
11. Sluiting
De voorzitter sluit om 17 uur de laatste vergadering dit jaar. De volgende vergadering is
op 17 januari 2019.

Vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2019,

G. Gabriëls, voorzitter

J. Jongeling, secretaris

Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 8 nov 2018
Vergadering

Actiepunt

Planning

Actie door

30 april 15

1. Herijking gemeentelijke monumentenlijst o.a.
aspergeversperring Maaseikerweg en drie
schuilbunkers kazerneterrein t.b.v. gemeentelijke
monumentenlijst, plus inventarisatie KMS-terrein op
potentiële monumenten
2. Voordragen archeologische sites voor gemeentelijk
monumentenregister
3. Voortgang waterput Markt

2019

R&E/m&a

2019

OCSW

2e helft
2019

OCSW

19 jan 17
8 jun 17
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