
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 23 mei 2019 
 

  
 
Aanwezig 
Voorzitter plv en secr. De heer Truyen (t/m punt 3) en mevrouw Jongeling (vanaf punt 4) 

Commissieleden De heren Bukkems, Ellens (vanaf punt 4), Filott, Lammeretz, 
Verhaag, Vossen en Zincken 

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

De heer Truyen opent de vergadering om 15.00 uur in de B&W-kamer. De voorzitter is 

verhinderd en de monumenten-welstandscommissie is uitgelopen waardoor de heer Ellens 
en mevrouw Jongeling verlaat zijn. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Presentatie museum door kwartiermaker Bernard Ellenbroek 

De heren Ellenbroek en Van Cauteren vertellen over de plannen voor het museum aan de 
hand van een PowerPoint Presentatie. De commissie neemt met belangstelling kennis van 
deze presentatie. 
 
4. Vaststellen verslag en actielijst van 11 april 2019 
Naar aanleiding van punt 3 geeft mevrouw Jongeling aan dat het pad over de 

Boshoverheide wordt hersteld tussen 3 en 7 juni. 
Bij punt 5.a.i waterput zegt de heer Truyen dat B&W het voorstel hebben aangehouden en 
dat besluitvorming is uitgesteld tot na de zomer. 

Naar aanleiding van punt 5.b.i wordt opgemerkt dat de opening van de expositie over de 
Sinti goed bezocht is. 
Het verslag en actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

5. Mededelingen organisaties 
a. Molenstichting Weerterland 
De heer Zincken meldt dat een biotoopadvies is gegeven voor Coolenstraat 9A. 
De nationale Molendag was goed bezocht, gelukkig waaide het zodat er gedraaid kon 
worden. Er was landelijke aandacht voor onze molens. 
Er is een gesprek geweest met het bestuur van de nieuwe stichting St. Anna Keent. De 
intenties zijn om goed samen te werken. 

b. Peel, Maas & Kempen 
De heer Bukkems meldt dat op 6 juni om 13 u een officiële handeling plaatsvindt rond een 
schenking van PMK aan de gemeente Weert. Het betreft een drietal urnen uit de Late 
Bronstijd/Vroege IJzertijd. 
c. Heemkundecomité Stramproy 
De heer Verhaag vertelt dat de collectelijst van een van de rotten, bij gelegenheid van de 

geboorte van prinses Juliana, op 30 april is overgedragen aan het Gemeentearchief. 

Op 26 mei is er weer een erfgoedwandeling landschap; dit maal rond de Broekmolen. 
Op 14 september (tijdens Open Monumentendag) is er een erfgoedwandeling door 
Stramproy met het thema ’44 – ‘49.  
d. Aldenborgh  
De heer Lammeretz doet verslag van het goed verlopen jubileumdiner. De folder van de 
cultuurhistorische zomer volgt nog. 

e. De heer Filott voegt hier aan toe dat het diner werd bezocht door politieke gasten zoals 
Mona Keijzer (staatssecretaris), Hubert Mackus (gedeputeerde) en Jeroen Lenaers 
(Europarlementariër). 
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Op 15 juni is de Limburgse Archeologiedag in Venlo. 
f. Stadsgidsen 
De heer Vossen meldt dat er veel vraag is naar rondleidingen. Nieuw product is de 
fotospeurtocht met historische achtergrond in het Nederlands; er was er al een in dialect. 
 

6. Mededelingen gemeente 
a. Archeologie 
De heer Truyen doet verslag van de activiteiten op gebied van archeologie via een 
presentatie. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

i. Het Oogst van Malta-rapport Drieduizend jaar bewoningsgeschiedenis van oostelijk 
Noord Brabant (NAR-rapport 061 deel 1 en 2) is verschenen. Dit is beschikbaar via 
de website van de RCE. 

ii. De opgraving op Kampershoek-Noord (fase 6) start op 3 juni a.s. 
iii. Bij het aanleggen van leidingen t.b.v. het aanstralen van de gebouwen aan de Markt 

wordt een archeologische begeleiding ingezet, evenals bij de aanleg van (nieuwe) 
leidingsleuven t.b.v. de aansluiting van het museum (zijde Meikoel). 

iv. Het definitieve rapport van het inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen aan 

de Rakerstraat 1 is gereed. 

v. Het inventariserend veldonderzoek aan de Bergerothweg 81 is gereed. Er is een 
vervolgonderzoek d.m.v. proefsleuven noodzakelijk. 

vi. Het definitief rapport van het inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven 
aan de Kraanmeester 7-9 is gereed. 

vii. Bij de achteraanbouw van de Emmasingel 85 (voormalig pand Jan Tullemans) wordt 
een archeologische begeleiding ingezet. 

viii. Bij de verbouw van de Martinusschool, Emmasingel 37, wordt een archeologische 

begeleiding ingezet voor de parkeerkelder op het achterterrein.  
ix. Het definitief rapport van het IVO-B aan de Laarderweg 84 is gereed. 
x. Op 12 en 13 oktober a.s. worden de Nationale Archeologiedagen georganiseerd. De 

werkgroep bereidt i.s.m. de provincie en VVV een route voor langs zes 
archeologische speerpunten. Voorts wordt er een educatief project i.s.m. Ku&Cu 
voorbereid, welk wordt uitgevoerd in de week van 7 t/m 12 oktober 2019. 

xi. Bij de herinrichting van het stadspark is er aandacht voor archeologie. Bij het 

inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen t.b.v. de sanering wordt een 
archeologisch bureau betrokken. Als voorbereiding op het archeologisch onderzoek 
wordt een programma van eisen opgesteld voor de uitvoering van een 

proefsleuvenonderzoek. 
     
b. Erfgoedcluster 

Bij afwezigheid van de heer Lemmens zijn er geen mededelingen. 
 
c. Monumenten 
Het programma van de Open Monumentendag zal begin juni op de landelijke website 
staan. De opening van de Open Monumentendag in Weert zal plaatsvinden op 
vrijdagochtend 13 september in het Gemeentemuseum Weert. 
 

7. Activiteiten Van Horne 
Geen mededelingen. 
 
8. Handhaving 
De lijst wordt doorgelopen. Geïnformeerd wordt wanneer wordt gestart met het herstel 
van de Waag. Dit volgt spoedig. 
 

9. Terugkoppeling uit monumenten-welstandscommissie (25 april en 9 en 23 
mei 2019) 

De heer Ellens licht de behandelde plannen kort toe. De adviezen staan in de betreffende 
verslagen.  
De monumenten-welstandscommissie adviseerde positief over het museum. Wel moeten 
nog materiaalmonsters worden overlegd. 

Bij Emmasingel 85 zal een deel van de achterbouw behouden kunnen blijven. 
Het ontwerp van Emmasingel 37 (St. Martinusschool) is aangepast en gaat de goede kant 
op. 
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De commissie wil, voor een advies uit te brengen over Houtbroek 3a, de situatie ter 
plaatse beoordelen. Dit is gepland over twee weken. 
 
10. Rondvraag 
De heer Vossen heeft gehoord dat de verbouwing van winkelcentrum De Munt in 

september gereed is. De Stadsgidsen missen de grenspaal en informeren waar en 
wanneer deze wordt teruggeplaatst. Hij wordt verwezen naar projectleider Paul 
Verhappen. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.40 uur.  
Aansluitend is de onthulling van het informatiebord van de aspergeversperring bij het 

spoorviaduct Maaseikerweg door wethouder Tessa Geelen. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 4 juli 2019, 

 

 
 
 
 
J. Jongeling     J. Lemmens 
Plv voorzitter     plv secretaris 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 23 mei 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 

 


