Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 11 oktober 2018

Aanwezig
Plv Voorzitter en secr
Adviseurs
Commissieleden
Verhinderd
Toehoorder

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

1. Opening
Mevrouw Jongeling opent de vergadering en verontschuldigt wethouder Gabriëls, die in
Düsseldorf een klimaatbijeenkomst bijwoont. Zij verwelkomt de heer Filott, die vorige
vergadering niet aanwezig kon zijn. Hij stelt zich kort voor.
2. Vaststellen verslagen en actielijsten van 30 augustus 2018
De opmerking over L1 bij punt 4c was van de heer Lemmens. Dit wordt aangepast.
Het verslag van de activiteiten op gebied van archeologie (punt 5 e) wordt nog aan het
verslag toegevoegd.
Voor het overige worden het verslag en de actielijst ongewijzigd vastgesteld.
3. Vergaderschema 2019 en datum volgende vergadering
De commissie stelt het vergaderschema voor 2019 conform voorstel vast.
In verband met verhindering van wethouder Gabriëls op 22 november wordt deze
vergadering verschoven naar 8 november.
4. Rondvraag en mededelingen
De heer Truyen meldt dat het nationale promotieteam van de Nationale Archeologiedagen
aanstaande zaterdag in Weert zal zijn. Dit bij gelegenheid van de onthulling van het eerste
archeologische speerpunt in Weert door gedeputeerde Teunissen.
De heer Lemmens doet verslag van de aftrap van de Maand van de Geschiedenis in Venlo.
Dagvoorzitter Tom Doesborg stond uitgebreid stil bij de activiteiten in Weert. De expositie
GRAAF in OPSTAND, die op 1 oktober werd geopend in Bibliocenter, loopt nog tot eind
2018.
De heer Vossen spreekt waardering uit voor het initiatief panden te voorzien van een
informatiebordje. Hij vraagt ook de beelden hierbij te betrekken. De mogelijkheden
worden onderzocht.
Ook heeft hij bouwwerkzaamheden gezien in Kampershoek 2. De heer Truyen bevestigt
dat dit terrein archeologisch is vrijgegeven.
De heer Filott kondigt een themadag van de sectie Monumenten van het LGOG aan over
Alphonse Boosten op 13 oktober. Op 18 oktober is de lezing van de Aldenborgh gewijd aan
Willem van Heythuysen. Daarnaast heeft hij nog twee interessante mededelingen: de
provincie stelt in het kader van de viering van 75 jaar bevrijding € 1,3 miljoen subsidie
beschikbaar. Dit betreft projecten voor de jeugd. € 650.000,- daarvan wordt op basis van
een pitch toegekend. De heer Lemmens stuurt hierover nadere informatie toe. Het andere
punt betreft de oprichting van de Coöperatie Erfgoed die een coördinerende rol gaat
vervullen voor cultuurhistorisch erfgoed.
5. Schouw
Aansluitend maakt de commissie een rondgang door de binnenstad. Daarbij wordt een
bezoek gebracht aan Maasstraat 28, een gemeentelijk monument dat is verbouwd tot
appartementen. Bij Hoogstraat 15 is de vervanging van kozijnen nog niet afgerond. Op de
Oelemarkt zijn enkele panden geschilderd, waardoor het totale aanzien van dit plein weer

een positieve impuls heeft gekregen. Ter afsluiting is de nu complete zonneluifel van
Stationsstraat 1 geïnspecteerd.

Vastgesteld in de vergadering van 8 november 2018

G. Gabriëls, voorzitter

J. Jongeling, secretaris

Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 11 okt 2018
Vergadering

Actiepunt

Planning

Actie door

29 apr 08

3e kwartaal
2017

OSCW

4e kwartaal
2018

RB/m&a

7 feb 16

1. Oplossing voor archeologische informatieborden
Molenakker voorleggen aan B&W, inclusief recente
locaties (opnemen in werkplan herijking)
2. 3 schuilbunkers kazerneterrein t.b.v. gemeentelijke
monumentenlijst, plus inventarisatie KMS-terrein op
potentiële monumenten (is afhankelijk van punt 8)
3. Stand van zaken handhaving Broekmolen

VTH

31 mrt 16

4. Handhaving Hoogstraat (Tiptop)

19 jan 17
2 mrt 17

5. Voordragen archeologische sites voor gemeentelijk
monumentenregister
6. Voortgang Stationstunnel

8 jun 17

7. Voortgang waterput Markt

8 nov 17

8. Budget vragen voor herijking en actualisering
gemeentelijk monumentenregister

1e kwartaal
2019
4e kwartaal
2017
3e kwartaal
2017
3e kwartaal
2017
4e kwartaal
2018
2e kwartaal
2018

30 april 15

2

RB/VTH
OCSW
OG
OCSW
R&E/m&a

