
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 26 september 2019 
 

  
 
Aanwezig 
Voorzitter   De heer Gabriëls 
Secretaris/adviseur Mevrouw Jongeling 
Commissieleden De heren Ellens, Lammeretz en Verhaag 
Presentatie Mevrouw Steinbach (punt 4) 
Toehoorder De heer Kremers 
Afwezig (m.k.) De heren Bukkems, Filott, Vossen, Zincken, Lemmens en Truyen 
 
1.  Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur in de B&W-kamer. Er is bericht van 
verhindering van diverse leden. De heer Vossen heeft laten weten wegens ernstige ziekte 
afwezig te zijn. 
 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen verslag en actielijst van 4 juli 2019 

Het verslag en actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Presentatie Paardenmarkt 

Mevrouw Steinbach, voorzitter van Stichting Weerter Fokpaardendag, licht toe dat de 
Paardenmarkt behoort tot het immateriële erfgoed van Weert. Het betreft een recht uit de 
15e eeuw dat in 1958 nieuw leven is ingeblazen. Er wordt veel energie gestoken in het 
levend houden van deze traditie. Het is ook vanouds voor de Weertenaren het begin van 
de lente. Dit past weer mooi bij het imago van Weert als groenste stad/regio. 
De stichting wil het evenement graag versterken, meer in het centrum brengen en 
daarmee meer mensen trekken.  
Er zijn historische gegevens beschikbaar om een expositie mee te maken (buiten op 
banners of bouwhekken, op de originele locatie?). Banden met andere organisaties zoals 
de Stadsgidsen en andere paardenorganisaties zijn aangehaald. Ze hebben meegedaan 
met de Erfgoedprijs. Gezocht wordt naar steun en samenwerking en het vergroten van het 
publieksbereik. Er zijn allerlei mooie plannen, zoals het verplaatsen van de Paardenmarkt 
naar de Nieuwe Markt, maar het ontbreekt aan menskracht/vrijwilligers. Daarnaast zijn er 
wettelijke regels die een risico vormen voor het evenement, met name  het verbod op het 
couperen van staarten, waardoor er minder deelnemende paarden zijn. 
Geopperd wordt de cultuurhistorische verenigingen zich te laten presenteren tijdens de 
Paardenmarkt als variant op het Cultureel Lint. Terug naar de originele plek bij het oudste 
stadhuis brengt de Paardenmarkt weer midden in het centrum. Opnemen in de cursus 
Weerterlogie (Aldenborgh) vergroot het publiekbereik. 
Voor de verplaatsing van het evenement naar de Nieuwe Markt is eenmalig een 
investering van € 6.500,- nodig voor het afdekken van de fonteinen met rubberen 
stalmatten. Daar worden fondsen voor gezocht. 
Mevrouw Steinbach roept de commissieleden op om het draagvlak voor de Paardenmarkt 
te helpen verbreden en de boodschap uit te dragen. Zonder extra mensen is het risico dat 
de Paardenmarkt in 2020 niet kan worden georganiseerd. Eind dit jaar valt de beslissing. 
 

5. Mededelingen organisaties 

a. Molenstichting Weerterland 
Wegens afwezigheid geen mededelingen. 
b. Peel, Maas & Kempen 
Wegens afwezigheid geen mededelingen. 
c. Heemkundecomité Stramproy 
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De heer Verhaag meldt dat de pui in het molenmagazijn is geplaatst. 
Voorts is afgelopen weekend 75 jaar bevrijding van Stramproy herdacht en 70 jaar 
soevereiniteit van Indonesië.  Op het Kerkplein was een pop-up museum met foto’s van 
hoe de omgeving er destijds uit zag en er was een fototentoonstelling over Nederlands 
Indië. De foto’s zijn ook komend weekend nog te zien. 
d. Aldenborgh  
De heer Lammeretz vertelt dat de cultuurhistorische zomer succesvol is afgesloten met 
een excursie naar Xanten. Het ‘gluren bij de buren’ is goed bezocht. Op 20 oktober 
presenteert Joost Welten zijn boek over de vergeten prinsessen van Thorn in het 
Munttheater. 
e. Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap 
Wegens afwezigheid geen mededelingen. 
f. Stadsgidsen 
Wegens afwezigheid geen mededelingen. 
 
6. Mededelingen gemeente 

a. Archeologie 
De voorzitter neemt de honneurs waar voor de heer Truyen en vertelt over het 
archeologisch onderzoek in het stadspark. In het stadspark, de voorhof en de 
schootsvelden van het voormalige kasteel op de Biest is booronderzoek verricht. Volgende 
stap is het maken van proefsleuven. Het voorstel hiervoor wordt binnenkort aan het 
college van B&W voorgelegd. Indien nodig en/of zinvol worden daarna opgravingen 
gedaan. Voor deze laatste fase is subsidie van de provincie mogelijk. Hierover zijn al 
gesprekken gevoerd. Dit is een unieke kans om meer te weten te komen over de 
geschiedenis van Weert op deze historisch belangrijke plek. 
Tijdens de Nationale Archeologiedagen (12 en 13 oktober) onthult deputé Burlet vier 
nieuwe Weerter speerpunten. De stadswaterput op de Markt is opgenomen in de digitale 
route; het fysieke markeringspunt zal volgens planning later dit jaar volgen. De commissie 
complimenteert de voorzitter met de voortgang, maar dringt er op aan dat de ‘archeo-app’ 
met illustratieve filmpjes wel moet werken. 
Andere tip om de archeologische speerpunten breder onder de aandacht te brengen is 
opname in de Weerter Quiz (waarbij het antwoord alleen in het filmpje te vinden is). Dit 
wordt opgenomen met de afdeling Communicatie. 
Andere mogelijkheden om het cultureel erfgoed onder de aandacht te brengen is als 
thema van een escape room. 
Er is nogmaals subsidie gevraagd voor de digitale belevingskaart van Irma Thoen. Dit is 
afhankelijk van de uitwerking. 
     
b. Erfgoedcluster 
De heer Lemmens is afwezig, maar gemeld kan worden dat op 4 oktober in Weert de 
Maand van de Geschiedenis geopend wordt. Dit is tevens de opening van de expositie 
‘Bezet en Bevrijd’, de presentatie van de genomineerde projecten voor de Erfgoedprijs en 
de start van het project Vlaggen voor Vrijheid met de basisscholen. 
 
c. Monumenten 
Mevrouw Jongeling doet aan de hand van een PowerPointPresentatie verslag van de zeer 
geslaagde Open Monumentendag. Het was prachtig weer. De opening op vrijdag 13 
september in het Gemeentemuseum was goed bezocht. En ook op zaterdag trok het 
museum veel belangstelling. De spellen wisten de kinderen goed bezig te houden. In 
totaal zijn er meer dan 5.000 bezoeken geweest. Dit alles was mogelijk dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers. 
De wethouder heeft nog een nieuwtje: de gemeente Weert stelt zich kandidaat voor de 
landelijke opening van de Open Monumentendag 2021.  
Nog tot aanstaande zondag kunnen nominaties voor de Erfgoedprijs worden ingediend. 
 
7. Advies verzoek Dijkerstraat 40 en 42 

De commissie adviseert positief over de aanwijzing van de bijgebouwen van Dijkerstraat 
40 en 42 als gemeentelijk monument, conform de bijbehorende memo. 
 
8. Handhaving 

De lijst wordt doorgelopen.  
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De afdeling VTH is handhavend opgetreden bij Wilhelminasingel 262. De dakgoot was in 
zo’n slechte staat dat daar acuut gevaar dreigde voor passanten. Een deel van het trottoir 
is met bouwhekken afgezet. 
 
9. Terugkoppeling uit monumenten-welstandscommissie (18 juli, 1 en 29 

augustus en 26 september) 
De heer Ellens licht de behandelde plannen kort toe. De adviezen staan in de betreffende 
verslagen.  
 
10. Rondvraag 

De voorzitter attendeert de leden op de expositie van foto’s en schilderijen van Laura Caris 
in de St. Annamolen van Keent en de Hof van Keent. 
Op 6 oktober is het Limburgse Molendag. 
 
11. Sluiting 

De voorzitter is op 7 november verhinderd in verband met de begrotingsbehandeling. 
Daarom wordt de volgende vergadering verschoven naar 21 november.  
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 17.00 uur en wenst 
iedereen een mooie kermis. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 21 november 2019, 
 
 
 
 
G. Gabriels,      J. Jongeling, 
voorzitter     secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 26 sept 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 

 


