
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 4 juli 2019 
 
 
Aanwezig 
Plv voorzitter en secr. Mevrouw Jongeling 
Adviseurs De heren Lemmens en Mentens  

Commissieleden De heren Bukkems, Ellens, Filott, Lammeretz, Verhaag, Vossen en 
Zincken 

Toehoorder De heer Kremers 
Afwezig (m.k.) De heren Gabriëls en Truyen 
 
1.  Opening 

Mevrouw Jongeling opent de vergadering om 15.00 uur in de B&W-kamer. Zij 

verontschuldigt de voorzitter die verhinderd is. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen verslag en actielijst van 23 mei 2019 
Naar aanleiding van het verslag wordt geïnformeerd naar de voortgang van de waterput. 

Daarover is geen nieuws. 
Het herijken van de gemeentelijke monumentenlijst wordt na de zomervakantie opgepakt. 
Het verslag en actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Presentatie plannen stadspark 
De heer Mentens, beleidsadviseur groen, geeft een toelichting bij de presentatie over het 

stadspark. Het plan is van Nohnik, Personal Architecture en Lara Voerman, en is 
gepresenteerd aan de raad op 11 juni. 
Naar aanleiding van de presentatie vraagt de heer Vossen of een relatie met de 

Aldenborgh wordt gelegd. 
De heer Verhaag informeert of de gracht tussen kasteel en voorburcht niet 
gereconstrueerd kan worden. Dit heeft consequenties zoals tijdrovend en duur 
archeologisch onderzoek. 

De heer Mentens legt uit dat deze visie wordt uitgewerkt, waarbij het ontwerp binnen het 
beschikbare budget moet blijven. Eind van het jaar wordt de houthandel van Scheijmans 
verplaats. Daarna kan onderzoek starten. Het stadspark is straks geschikt voor 
kleinschalige evenementen; grote evenementen kunnen elders plaatsvinden. Grote 
evenementen richten te veel schade aan het park, wat weer verloedering in de hand 
werkt. 
De commissie neemt met instemming kennis van de plannen en verzoekt op de hoogte te 

worden gehouden van de uitwerking. 
Op L1 is een uitzending over het maken van het ruiterstandbeeld dat in het stadspark 
geplaatst zal worden onder de titel ‘The bronze story’.  
 
5. Mededelingen organisaties 
a. Molenstichting Weerterland 

De heer Zincken kondigt aan dat op 27 juli, St. Victor, een barbecue wordt georganiseerd 

bij de Nijverheid voor alle molenvrijwilligers. 
b. Peel, Maas & Kempen 
De heer Bukkems heeft een uitnodiging ontvangen voor Kampershoek (WIM?). 
Voorzitter Har Heijmans heeft op 16 juni 2019 de Guillon-penning ontvangen tijdens de 
Limburgse Archeologiedag in Venlo. 
c. Heemkundecomité Stramproy 

De heer Verhaag heeft geen mededelingen.  
d. Aldenborgh  
De heer Lammeretz reikt de folder van de cultuurhistorische zomer ter vergadering uit. 
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e. Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap 
De heer Filott kondigt een belangrijke vergadering van het hoofdbestuur aan die morgen 
zal plaatsvinden. Daarbij wordt gesproken over de organisatiestructuur en de posities van 
de kringen en secties. 
f. Stadsgidsen 

De heer Vossen complimenteert de gemeente met het herstel van het pad over de 
Boshoverheide. Wel moeten de informatieborden daar hoognodig vervangen worden. 
Eveneens waardering voor de nieuwe monumentenbordjes in de stad. Een aantal oude 
borden van de ANWB zijn nauwelijks meer leesbaar en de informatie is soms verouderd. 
In dat verband geeft mevrouw Jongeling aan dat het voornemen is om volgend jaar de 
ANWB-borden te vervangen door de nieuwe bordjes van de BIZ. De ANWB-borden zijn al 
geïnventariseerd en ze zal deze lijst rondsturen.  

 
6. Mededelingen gemeente 
a. Archeologie 
De heer Truyen is niet aanwezig, daarom geen mededelingen. 
     

b. Erfgoedcluster 

De heer Lemmens meldt dat de opening van de expositie over de Sinti zeer succesvol was. 
Woensdag 10 juli is de laatste lezing over de rol van Sinti in het feodale stelsel door dr. 
Opfermann. 
In het kader van de Maand van de Geschiedenis zal eind september een expositie te zien 
zijn over de Tweede Wereld Oorlog en het verzet met dagboeken en affiches. Deze 
expositie loopt tot maart 2020. 
Met Bibliocenter en Punt Welzijn is subsidie aangevraagd voor het project ‘Wie ben ik en 

waar kom ik vandaan?’. Daarbij worden alle leeftijden betrokken van de jeugd tot mensen 
in verzorgingstehuizen. Eind deze maand wordt bekend of de subsidie wordt toegekend. 
 
c. Monumenten 
Mevrouw Jongeling reikt de folder met themabeeld van de Open Monumenten Weert 2019 
uit. Het betreft een foto die genomen is in de jaren ’30 in het centrum van Weert. Niet 
bekend is bij welke gelegenheid. 

Voorts is het herstel van de Waag bijna afgerond. 
 
7. Activiteiten Van Horne 

De stadsgidsen verzorgen nog wekelijks themawandelingen Van Horne op aanvraag. 
 
8. Handhaving 

De lijst wordt doorgelopen. Geen bijzondere opmerkingen. 
 
9. Terugkoppeling uit monumenten-welstandscommissie (6 en 20 juni, 4 juli) 
De heer Ellens licht de behandelde plannen kort toe. De adviezen staan in de betreffende 
verslagen.  
 
10. Rondvraag 

De heer Vossen vraagt naar de voortgang van de Lichtenberg. Mevrouw Jongeling heeft uit 
de media vernomen dat er een kleine bermbrand in het theater is geweest. Dit heeft geen 
schade aan het monument veroorzaakt. Het theater is wel al helemaal schoongemaakt. 
Een andere punt van de heer Vossen is of de wandreliëfs van Charles Eyck teruggeplaatst 
kunnen worden in het gebouw aan de Stationsstraat. Deze zijn niet in bezit bij de 
gemeente. 
Laatste vraag is of bekend is waar het beeld van Martinus dat vroeger bij het verpleeghuis 

stond gebleven is. 
De heer Verhaag attendeert op de zeer gedetailleerde hoogtekaarten van Nederland 
waarvan nu dataset 3 beschikbaar is. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur. Voor zover van toepassing wenst zij 

iedereen een fijne vakantie en behouden thuiskomst. 
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Vastgesteld in de vergadering van 26 september 2019, 
 
 
 
 

G. Gabriëls     J. Jongeling 
voorzitter     secretaris 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 4 juli 2019 
 

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  

2019 R&E/m&a 

19 jan 17 2. Voordragen archeologische sites voor gemeentelijk 

monumentenregister 

2019 OCSW 

8 jun 17 
 

3. Voortgang waterput Markt 2e helft 
2019 

OCSW 

 


