
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 28 mei 2020 (via MS Teams) 
 
 
 
Aanwezig 
Plv voorzitter en secr. Mevrouw Jongeling 

Adviseurs  De heren Lemmens en Truyen  
Commissieleden De heren Bukkems, Ellens, Filott, Lammeretz, Lemmen en  

Afwezig De heren Gabriëls, Verhaag en Zincken 
Toehoorder De heer Kremers 
 
1.  Opening 
Mevrouw Jongeling opent de vergadering om 15.00 uur via MS Teams. De heer Gabriëls is 

onverwacht verhinderd. Dit is de tweede vergadering die vanwege de Corona-maatregelen 
virtueel is. 
 
2. Vaststellen agenda 
Omdat de heer Ellens eerder weg moet, wordt punt 8 naar voren gehaald. De agenda 
wordt voorts ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Vaststellen verslag en actielijst van 16 april 2020 
Het verslag en actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.  

 
8. Terugkoppeling uit monumenten-welstandscommissie (14 en 28 mei 2020) 
De heer Ellens doet verslag van de behandelde punten in de monumenten-
welstandscommissie. Hiervoor wordt naar de bijgevoegde verslagen verwezen. 

 
4. Mededelingen organisaties 
a. Molenstichting Weerterland 
De heer Zincken is niet aanwezig. Daarom geen mededelingen over de molens. 
b. Peel, Maas & Kempen 
De heer Bukkems meldt dat alle activiteiten stil liggen vanwege de corona-maatregelen. 
c. Heemkundecomité Stramproy 

De heer Verhaag heeft laten weten dat de maalstoel van het heemkundecomité naar de 
St.-Annamolen van Tungelroy gaat verhuizen. 
d. Aldenborgh  
De corona-maatregelen spelen de Aldenborgh ook parten. De heer Lammeretz geeft aan 

dat de geplande activiteiten op het moment geen doorgang kunnen vinden. 
e. Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap 
De heer Filott zegt dat bij het LGOG van de nood een deugd is gemaakt. Er is een enquête 

uitgezet onder de leden. Daarop waren binnen korte tijd 140 reacties. Daarnaast wordt 
geattendeerd op nieuwe mogelijkheden, zoals podcasts (‘on demand’ radioprogramma’s) 
die door het LGOG zijn gemaakt, onder andere over de wederopbouw, zie 
https://lgog.nl/bijzondere-activiteiten.  
f. Stadsgidsen 
De heer Lemmen vertelt dat de tijd goed is benut voor het verzamelen van kennis en het 

maken van een nieuwe website. De film en stadswandeling ‘Weert wordt wakker’ zijn bijna 
klaar. Er is gewerkt aan de wandeling ‘Onderwijs en kloosters’ en een diavoorstelling ‘Op 
locatie’ over godsdiensttwisten na 1648. Waarschijnlijk kunnen d wandelingen met 
groepen tot 10 personen binnenkort hervat worden. 
 

5. Mededelingen gemeente 
a. Archeologie 

De heer Truyen meldt de volgende punten: 
 Beekpoort 3/hoek Nazarethsteeg 

https://lgog.nl/bijzondere-activiteiten
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a) Het rapport van het archeologisch bureau-onderzoek is definitief: Archeologisch bureau-
onderzoek Beekpoort 3, Aeres Rapportnummer AM 19244 
b) Conclusie er dient een proefsleuvenonderzoek met mogelijkheid tot doorstart naar DO 
te worden uitgevoerd bij de aanvraag omgevingsvergunning. 
c) De initiatiefnemer stelt een PvE voor het onderzoek op. 

 
 Kruisdijk 4 

Het planvoornemen bestaat uit de uitbreiding van de bestaande rundveestal, alsook het 
bouwen van een nieuwe rundveestal. Het archeologisch inventariserend veldonderzoek 
d.m.v. boringen is afgerond. De resultaten zijn verschenen in het rapport 
Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek (IVO-O) Kruisdijk 4, ArcheoPro rapp. nr. 
20016. 

Plangebied blijkt in het verleden verstoord, eventuele archeologische resten zijn daarbij 

vernietigd. Daarom afgeschaald tot lage archeologische verwachting. Geen 
vervolgonderzoek noodzakelijk. 
 

 Rioleringsproject Keent (fase 1), aanleg Wadi Ringbaan-West Keent 
In het bestemmingsplan heeft deze locatie een archeologische waarde (middelhoog). 

Binnen het rioleringsvervangings project Keent I is de afspraak gemaakt dat het 
grondwerk niet archeologisch wordt begeleid. Bij de aanleg van de Wadi’s aan de 
Ringbaan-West en de Dalstraat wordt wel een archeologische begeleiding ingezet. 
De opgraving, variant archeologische begeleiding van het projectdeel Wadi Ringbaan-West 
is uitgevoerd door VUHbs. Er zijn vier opgravingsputten aangelegd. In de meest 
noordelijke zijn bewoningssporen uit de Romeinse Tijd (o.a. Romeins erf) aangetroffen. 
Het onderzoeksrapport Een opgraving langs de Ringbaan-West in Weert, VUhbs ZAN nr. is 

gereed. 
 

 Laarveld 

Het evaluatierapport Opgraving Weert Laarveld fase 3, VUHbs rapportnr. 75285301 is 
gereed. 

 

 Emmasingel 37, voormalige St. Martinusschool.  
Het PvE voor de archeologische opgraving, protocol archeologische begeleiding, door 
Econsultance is gereed.  
 

 Stadswaterput 
De markeringsrand van waterput en de definitieve verharding van het wegoppervlak is in 
de tweede week van mei aangebracht. 
De archeo-tegel is medio juni gereed en wordt, naar verwachting, in de eerste helft van 
juli gelegd. 
 

 Stadspark 

Voorbereiding vindt plaats in samenwerking met de erfgoedorganisaties van diverse 
erfgoedparticipatie-projecten in het kader van de werkwijze van Faro (erfgoedgemeen-
schappen): 
1) Erfgoed participatie: aanvraag naar FCP voor archeologieparticipatie (tribune, webcam, 
objecten registreren en uitzeven etc.); 
2) Erfgoed vormgeven: het bewaren van erfgoedwaarden op een democratische manier; 

3) Erfgoed benutten d.w.z. erfgoed als hulpbron, ecologisch/milieu vraagstuk, ambachten 
inzetten. 
 

 Publicatie en registratie 
In samenwerking met het Erfgoedhuis wordt gewerkt aan het op een publieksvriendelijke 
manier informatie verstrekken over archeologie. Op de website www.erfgoedhuisweert.nl 
worden, in de loop van dit jaar, onder meer de onderzoeksrapporten gepubliceerd. Dit is 

tevens de voorbereiding van het onderdeel archeologie in het kader van het project 

Erfgoedkaart Limburg: www.erfgoedkaartlimburg.nl. 
 
b. Erfgoedcluster 
De heer Lemmens meldt dat het jaarverslag helaas nog niet beschikbaar is. Dit wordt 
geagendeerd voor de volgende vergadering. 

http://www.erfgoedhuisweert.nl/
http://www.erfgoedkaartlimburg.nl/
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Geplande activiteiten worden uitgesteld en aangepast. De dienstverlening wordt per 2 juni 
2020 weer hervat. 
 
c. Monumenten 
Mevrouw Jongeling licht de volgende punten toe. 

 Voortgang OMD  
Alle informatie van de deelnemers is ontvangen en het concept programmaboek is gereed. 
Dit is verzonden aan deelnemers voor een laatste controle. De informatie is grotendeels 
ingevoerd op landelijke website en vanaf 1 juni openbaar. Het protocol voor bezoek aan 
monumenten in tijden van corona is rondgestuurd. 
De heer Lemmen voorziet problemen met de vereiste 1,5 m in de toren van de St.-
Martinuskerk. Mevrouw Jongeling geeft aan dat het hele programma onder voorbehoud is 

vanwege de corona-crisis. Afgewacht moet worden hoe de regels in september zijn. Maar 

met enige creativiteit (denk aan een stoplicht-systeem) is veel mogelijk. 
 Voortgang herijking gemeentelijke monumentenlijst 
De offertevraag voor de herijking is op 20 mei 2020 uitgezet. 
 Voortgang ‘Kerkenvisie’ 
Het college van B&W heeft op 19 mei 2020 ingestemd met opdrachtverlening. Vorige week 

zijn de afwijzingen verzonden. Vandaag is opdracht gegeven aan Erfgoed.nu. Dit is 
dezelfde partij die deze week een webinar heeft verzorgd voor het landelijk projectbureau.  
Naar aanleiding van dit punt wordt geïnformeerd naar de toekomst van het kerkhof bij de 
St.-Josephkerk van Keent. Dit blijft zoals het is, ook als de kerk wordt herbestemd. De 
heer Lemmen vraagt of bij de visie de kapellen worden meegenomen. Die zitten inderdaad 
in de inventarisatie.  
 Erfgoedprijs 2020 ‘Oost/west’ (thuis best?) 

Dit punt is geagendeerd om ideeën te genereren. Planning is om het indienen van 
nominaties te koppelen aan de Open Monumentendag. De prijsuitreiking is voorzien aan 
het eind van de Maand van de Geschiedenis. Met het thema kan creatief worden 

omgegaan. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld migratie (Oost Indië, Molukken), maar ook de 
mooiste huiskamer. 
 Benoemen leden MWC 
Mededeling wordt gedaan dat het college van B&W op 12 mei 2020 heeft ingestemd met 

de voordracht van de huidige leden. Voor de heer Ellens wordt het de 2e termijn. Voor de 
heer Terzibasiyan de 1e termijn. De heer Rob Smeets blijft vervanger. De raad besluit 
hierover op 14/15 juli. 
 Medewerking B&W Boostenzalen 
Het college van B&W heeft besloten in principe medewerking te verlenen voor woon- en 
expositieruimte in Boostenzalen voor Job Smeets. De mogelijkheden worden nu 

onderzocht.  
 Aanpassen vergunning kraan 
Er zijn geen bezwaren ontvangen tegen het aanpassen van de vergunning van de laad- en 
loskraan van het voormalige Landbouwbelang. Deze vergunning wordt binnenkort 

verleend. 
 
9. Adviesaanvraag archeologisch vervolgonderzoek stadspark 

Op 7 mei heeft wethouder Van den Heuvel de plannen toegelicht in de extra 
informatiebijeenkomst voor de raadscommissie. Er zijn drie scenario’s. Raadsbehandeling 
wordt uitgesteld tot juli. Het archeologisch onderzoek krijgt nu goede plaats in het proces, 
in goede samenwerking met de Aldenborgh, PMK en de Stadsgidsen. 
De heer Bukkems informeert naar de beschikbaarheid van tussentijdse rapportage van de 
opgravingen en de toegankelijk voor publiek. De heer Truyen licht toe dat participatie is 
inbegrepen in scenario 1. Gedacht kan worden aan een permanente webcam, een tribune, 

het meewerken aan uitzeven en echt zelf aan de slag gaan met de geschiedenis. Dit moet 
uiteraard wel uitvoerbaar en veilig zijn. Bij de Nijenborgh kan vervuiling een ernstige 
beperking zijn. Onder de toplaag van asfalt zit een laag vervuiling van ca. 50 cm. De 
diepste vervuiling zit in de tussengracht. Dit betreft vervuiling met zware metalen, 
waaronder lood uit beschietingen. 

De heer Truyen deelt de laatste inzichten. Een kenner heeft gezegd dat 1432 erg laat is 

voor de bouw van zo’n klassiek kasteel. De meeste voor de 15e eeuw gestart. Daarmee is 
dit een erg interessante casus. Mogelijk is er een voorfase (motte?) geweest. We hopen 
een bladzijde aan de geschiedenis van Weert te kunnen toevoegen. Interessante 
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informatie is dat de hoektoren het dichtst bij de Tiendschuur zichtbaar zou zijn bij laag 
water. 
Stadsgidsen zijn voorstander van de meest complete variant, scenario 1. Zichtbare 
referenties zijn beter om het verhaal bij te vertellen. Ze betreuren het als de 
oorspronkelijke vorm niet herkenbaar gemaakt kan worden vanwege vervuiling en recht 

van overpad. 
Advies 
De commissie adviseert te kiezen voor de meest uitgebreide variant (scenario 1) en de 
oorspronkelijke vorm herkenbaar maken en beleefbaar maken (ook als je er overheen zou 
vliegen met b.v. een drone). Voorts verzoekt de commissie op de hoogte te worden 
gehouden van ontwikkelingen en adviesmomenten.  
 

10. Handhaving 

Vanwege de Coronamaatregelen zijn er momenteel andere prioriteiten.   
Ook het plan van de Boa’s om op reclames te gaan handhaven is stop gezet. 
 
11. Rondvraag 
De heer Bukkems heeft gezien dat er wordt gewerkt aan de Kerkstraat op Keent en vraagt 

of er iets is gevonden. De heer Truyen vertelt dat het de riolering van Keent betreft. Op 
twee locaties is onderzoek gedaan. Een ervan betrof een wadi en is al besproken. De 
andere locatie is de school aan de Dalstraat. De ondergrond is hier zwaar verstoord door 
een oud rioleringssysteem waardoor geen archeologische begeleiding nodig is. Uiteraard 
worden de werkzaamheden wel gemonitord.  
En hoe verlopen de werkzaamheden bij de Weerterbeek? Er wordt gewerkt aan het 
zichtbaar maken van het tracé van de Weerterbeek en de reconstructie van een trog.  

Nadere info wordt ingewonnen bij Werner Mentens die in de betreffende werkgroep zit.  
 
12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.15 u. De volgende vergadering is volgens 
schema op 9 juli 2020. Aan de hand van de dan geldende regels wordt bepaald of dit een 
fysieke of virtuele vergadering wordt. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 9 juli 2020, 
 
 
J. Jongeling, plv. voorzitter   W. Truyen, 2e secretaris 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 28 mei 2020 
 

Vergadering Actiepunt 
 

Planning Actie door 

19 jan 17 1. Voordragen archeologische sites voor gemeentelijk 
monumentenregister 

2020 OCSW 

 
 


