
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 23 januari 2020 
 

  
 
Aanwezig 
Voorzitter   De heer Gabriëls (vanaf punt 5.a tot en met punt 6) 
Secretaris/adviseurs Mevrouw Jongeling, de heer Truyen 
Commissieleden De heren Bukkems, Lammeretz, Lemmen, Verhaag en Zincken 
Afwezig De heren Ellens, Filott en Lemmens 
Toehoorder De heer Kremers 
 
1.  Opening 
Mevrouw Jongeling opent de vergadering om 15.00 uur in de B&W-kamer. De heer 
Gabriëls zal later aansluiten. In verband daarmee stelt mevrouw Jongeling voor na punt 2 
en 3 eerst punt 5.a te behandelen. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Vaststellen verslag en actielijst van 19 december 2019 
Onder punt 4.d.v corrigeert de Aldenborgh dat het concert alleen op 9 mei zal 
plaatsvinden en wel in het Franciscus Huis. 
Bij punt 4.f wordt de tekst als volgt gewijzigd: ‘De wandeling “Weert wordt wakker” zal 
worden voorafgegaan door een klankbeeld. Daarvoor wordt momenteel een script 
geschreven.’ 
Het verslag en actielijst worden voor het overige, onder dankzegging aan de secretaris, 
ongewijzigd vastgesteld.  
 
5. Mededelingen gemeente 
a. Archeologie 
De heer Truyen meldt de volgende punten: 

 Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt subsidie beschikbaar voor 
archeologieparticipatie. Per project is minimaal € 1.000,- en maximaal € 25.000 
beschikbaar. Contact kan worden opgenomen via de website van het FCP. 

 Bij het rioleringsvervangingsproject Keent worden ter plaatse van de voormalige 
Dalschool en de Ringbaan-West/Servilliusstraat wadi’s voor de opvang van 
regenwater aangelegd. Bij de aanleg van beide wadi’s wordt een archeologische 
begeleiding ingezet. 

 Bij de verbouw van Stationsstraat 9 wordt één nieuwe fundering aangelegd. 
Daarbij is men bedacht op aanwezigheid van historische kelders, de richtlijnen 
voor archeologie in aandachtsgebieden zijn van kracht. 

 Aan de Herenvennenweg wordt een natuurbegraafplaats aangelegd voor circa 
2600 graven. Hiervoor wordt een archeologische impactanalyse en een 
bureauonderzoek uitgevoerd. 

 Bij de opgraving van Laarveld fase 3 zijn veel sporen gevonden. De totale 
opgraving betreft 5 ha. Er zijn veel bijzondere sporen aangetroffen uit de IJzertijd 
tot de Volle Middeleeuwen. Een verstoring door baldadige jeugd in het weekend 
van 11 en 12 januari j.l. heeft gelukkig geen schade berokkend. Op 19 februari 
a.s. wordt een open middag georganiseerd. 

 Stadspark: het evaluatie verslag van het proefsleuvenonderzoek op de 
schootsvelden is gereed. Binnenkort is een overleg met de Rijksdienst en de 
provincie om te bezien welke onderdelen op het kasteelcomplex tot het 
rijksmonument behoren en welke onderdelen tot gemeentelijk monument dienen 
te worden aangewezen. 

 Het raadsvoorstel m.b.t. de middeleeuwse stadswaterput op de Markt is 
vastgesteld. Er komt een markering in de bestrating en een tegel van de 
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Archeoroute. De uitvoering van het project vindt plaats in de eerste helft van 
2020. 

 De provinciale Archeoroute heeft een nieuwe app en promofilm. Voor 
erfgoededucatie is de Pabo Venlo en de Nieuwe Pabo bereid gevonden. De 
promotie van de Archeoroute verloopt via de VVV en de toeristische partners. 

 In maart a.s. wordt door PS het nieuwe provinciale beleid voor archeologie 
vastgesteld. 

 
4. Mededelingen organisaties 
a. Molenstichting Weerterland 
De heer Zincken meldt dat de jaarstukken gereed zijn. Daarnaast wordt er advies gegeven 
over de biotoop van de Odamolen in verband met uitbreiding van Nukamel aan de 
Industriekade 32. 
b. Peel, Maas & Kempen 
Geen mededelingen. 
c. Heemkundecomité Stramproy 
De heer Verhaag laat weten dat er gesprekken zijn met de heer Beljaars over beëindiging 
van gebruik van een deel van zijn boerderij. Momenteel is daar het museum Pieërkes van  
Heemkunde Stramproy gevestigd. Dit gaat verhuizen naar het molenmagazijn bij de St. 
Jansmolen, waar de werkzaamheden net op tijd zijn afgerond. 
d. Aldenborgh  

 Op 17 februari om 19.30 u is er bij Antje van de Statie een lezing over het 
ontstaan van het Weerter landschap door Bèr Peeters. 

 Op 16 maart is er een lezing over de geschiedenis van Hamont. 
 Voor de activiteit “Het Weerter oorlogsverleden beleven” met films van Peter Crins 

in het Franciscus Huis is een bijdrage gevraagd aan de gemeente. 
e. Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap 
Geen mededelingen 
f. Stadsgidsen 
Geen mededelingen. Wel de vraag of er bij de ‘eerste steen’ van de St. Martinuskerk een 
bordje kan komen met verklarende tekst. De wethouder is bereid hiervoor een bijdrage te 
geven. 
 
5. Mededelingen gemeente 
 
b. Erfgoedcluster 
Bij afwezigheid van de heer Lemmens geen mededelingen. 
 
c. Monumenten 
Mevrouw Jongeling licht de volgende punten toe. 

 Er zijn art. 40 vragen gesteld over de ‘stadsboerderij’ Beekpoort-Nazarethsteeg. 
Het college van B&W heeft op 17 december 2019 besloten in principe 
medewerking te verlenen aan het realiseren van 7 woningen op deze locatie. De 
vragen betroffen de status van dit pand. De antwoordbrief is ter vergadering 
uitgereikt. 

 Afgelopen maandag 20 januari 2020 zijn wethouders Pleyte (voor Roermond) en 
Gabriels (namens Weert) geïnterviewd door De Limburger. Het artikel over het 
gezamenlijk opstellen van een ‘Kerkenvisie’ wordt rondgedeeld. 

 De plannen voor herinrichting van het Stadspark zijn ingediend bij de Erfgoed Deal 
en maakt kans op een decentralisatie uitkering van € 500.000,-. Doel van de 
regeling is inzet van erfgoed te stimuleren bij verduurzamen van de leefomgeving. 
Nader bericht wordt eind februari verwacht. 

 Volgende week maandag 27 januari zal de eerste bijeenkomst ter voorbereiding 
van de Open Monumentendag plaatsvinden. Het thema is dit jaar ‘Leermonument’, 
de vertaling van het Europese “Heritage & Education”. De Stadsgidsen bereiden al 
een wandeling langs scholen en kloosters voor. Er wordt op gewezen dat er 
subsidies mogelijk zijn voor scholen voor projecten over het leren over 
geschiedenis op locatie. 

 Er is een brief ontvangen bij de gemeente van het Cuypersgenootschap. Zij maakt 
zich zorgen over behoud van monumentale waarde bij herbestemming van de St. 
Josephkerk van Keent. 
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 De presentiegelden van de commissieleden voor de tweede helft van 2019 zijn 
berekend en betalingsopdracht is gegeven. 

 
6. Beleidsprogramma provincie 
Het provinciale Beleidsprogramma Monumenten 2020-2023 is ter vergadering uitgereikt. 
Dit zal voor de volgende vergadering worden geagendeerd. 
 
7. Handhaving 
Dit keer is er geen bijgewerkte lijst. Wel wordt gemeld dat vandaag een gesprek heeft 
plaatsgevonden met de eigenaren van De SooS. Gezocht wordt naar een aanvaardbare 
oplossing voor de banieren. 
 
8. Terugkoppeling uit monumenten-welstandscommissie (4 en 19 december 

2019, 9 en 22 januari 2020) 
De heer Ellens is vandaag verhinderd. Voor de adviezen wordt verwezen naar de 
betreffende verslagen. 
 
9. Rondvraag 
De heer Bukkems informeert of de ‘stadsboerderij’ aan de Nazarethsteeg de locatie van de 
oude rosmolen is. Dit is niet het geval. Tevens raadt hij aan de daarnaast gelegen 
woningen te betrekken bij de herijking van de gemeentelijke monumentenlijst. 
De heer Truyen deelt ansichtkaarten van de Archeoroute uit. 
De heer Verhaag vraagt of er een planning is van de herijking van de gemeentelijke 
monumentenlijst. Dit is nog niet het geval. De planning zal met de commissie gedeeld 
worden. 
 
10. Sluiting 
De volgende vergadering zou plaatsvinden op 5 maart 2020. Dan is echter de 
openingshandeling van de restauratie van het stadhuis gepland. Dat biedt de commissie 
de gelegenheid deze bij te wonen. De reguliere vergadering van de commissie vervalt. In 
het geval er spoedeisende zaken zijn, wordt de commissie per e-mail geïnformeerd en zo 
nodig wordt een extra bijeenkomst belegd. De volgende vergadering is op 16 april 2020. 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.15 uur onder dankzegging voor ieders bijdrage. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 16 april 2020, 
 
 
G. Gabriëls, voorzitter   J. Jongeling, secretaris 
 
 
 
 
 

Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 23 jan 2020 
 

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  

2020 R&E/m&a 

19 jan 17 2. Voordragen archeologische sites voor gemeentelijk 
monumentenregister 

2020 OCSW 

8 jun 17 
 

3. Realisatie zichtbaar maken waterput Markt 1e helft 
2020 

OCSW 

23 jan 20 4. Planning maken en voorleggen aan commissie 
herijking 

 

1e helft 
2020 

R&E/m&a 

 


