
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 4 maart 2021 (videovergadering) 
 

  
 
Aanwezig 
Voorzitter   De heer Gabriëls 

Secretaris/adviseur Mevrouw Jongeling en de heer Lemmens 
Commissieleden De heren Bukkems, Ellens, Lammeretz, Lemmen, Verhaag en 

Zincken 
Afwezig De heren Filott (verbindingsproblemen) en Truyen 
Tevens aanwezig De heren Mentens (punt 4), Kremers, Korten en Schmidt (DDL) 
 

1.  Opening 

De voorzitter opent de videovergadering om 16.00 uur.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Vaststellen verslag en actielijst van 21 januari 2021 
Naar aanleiding van punt 3 van het verslag, legt mevrouw Jongeling uit dat het voorleggen 

van (ontwerp)bestemmingsplannen aan de commissie eind 2013 in onbruik is geraakt. Dat 
was het moment dat alle bestemmingsplannen actueel zijn gemaakt. De stads- en 
dorpsgezichten zijn opgenomen evenals de paragraven cultuurhistorie, monumenten, 
archeologie en molenbiotoop. Dit wordt ambtelijk getoetst. Overigens liggen de 
bestemmingsplannen altijd ter inzage. Toegezegd wordt dat de bekendmakingen worden 
toegezonden aan de commissieleden. Belangrijke zaken waaronder sloop van panden 

worden geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering. 
De beide actiepunten zijn afgewikkeld en kunnen worden geschrapt. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Toelichting project Wijffelterbroek/Weerterbeek 
De heer Mentens, beleidsadviseur groen, natuur en landschap, informeert de commissie 
over de voortgang van dit project. Helaas is de subsidieaanvraag bij de Erfgoed Deal niet 

gehonoreerd. Het plan is ook ingediend bij de provincie, maar daarover is nog geen 
uitsluitsel. 
Op 16 maart 2021 zal het college van B&W besluiten over het bestemmingsplan voor het 
omleggen van de Raam ten behoeve van moeras- en landschapsherstel. De insteek is het 
scheiden van voedselrijk en -arm water. De smokkelpaden worden opgewaardeerd tot 
knuppelpaden. De plannen omvatten niet het herstel van de Weerterbeek. 
De heer Verhaag verzoekt het bestemmingsplan aan de commissie toe te sturen; het 

advies kan dan nog worden meegenomen bij de zienswijzen. Hij maakt mee dat partijen in 
het voortraject worden betrokken voor het leveren van input, maar de commissie 
Cultuurhistorie niet. Hij heeft er begrip voor dat er veel ontwikkelingen zijn, maar er 
moeten keuzes worden gemaakt. 
De voorzitter wijst er op dat als plannen vóór de besluitvorming van B&W aan de 
commissie worden voorgelegd, dit vertrouwelijk en zorgvuldig moet gebeuren. De laatste 

ervaring was dat vertrouwelijke zaken, waarover nog geen besluitvorming had 
plaatsgevonden, al in de krant stonden. Dit soort zaken moeten dan in een besloten deel 
van de vergadering worden behandeld. Het is ook inherent aan de functie van de 
commissie als adviescommissie van het college dat de advisering voor behandeling in B&W 
plaatsvindt. 
 
5. Mededelingen organisaties 

a. Molenstichting Weerterland 
De heer Zincken informeert of er een nieuw contactpersoon van het team Vastgoed is voor 
de molens. Dat is Roel Hardij. Kennismaking moet nog plaatsvinden. 
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Voorts moet de kast van de St.-Jansmolen worden gelift in verband met scheefstand. 
Eerste activiteit is het billen (scherpen) van de molensteen van de St.-Annamolen Keent 
door jongste molenaar Koen. Daarbij zal uitleg gegeven worden. 
b. Peel, Maas & Kempen 
De heer Bukkems meldt dat er geen activiteiten zijn. 

c. Heemkundecomité Stramproy 
De heer Verhaag sluit zich hierbij aan. 
d. Aldenborgh  
De heer Lammeretz geeft aan dat er volop wordt geruild met de plaatjes van het 
historische album van de Jumbo Weert. De eerste druk is uitverkocht. 
e. Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap 
De heer Filott is niet aanwezig in de vergadering. 

f. Stadsgidsen 
De heer Lemmen zegt dat de activiteiten stil liggen, maar er achter de schermen wel 
wordt gewerkt. Dit betreft onder andere de voorbereiding van publieksactiviteiten bij het 
archeologisch onderzoek in het Stadspark, waar Koos Neijnens namens de Stadsgidsen 
aan deelneemt.  

 

6. Mededelingen gemeente 
a. Archeologie 
In verband met ziekte is de heer Truyen niet aanwezig. Derhalve geen mededelingen.   
b. Erfgoedcluster 
Jac Lemmens geeft aan dat de publieksactiviteiten stil liggen, met uitzondering van de 
dienstverlening per mail. Wel wordt de expositie over drukkerij Smeets voor oktober 2021 
voorbereid.  

c. Monumenten 
Mevrouw Jongeling licht de volgende punten toe. 
 Open Monumentendag 2021 
Op dit moment is er geen nieuws te melden omdat besluitvorming door B&W nog niet 
heeft plaatsgevonden. 
 Voortgang ‘Kerkenvisie’ 
De gesprekken voor de ‘Visie gebedshuizen’ liggen momenteel stil vanwege de 

aangescherpte corona-maatregelen. Gesprekken worden nu gepland via video-vergaderen, 
maar dit is vrij weerbarstig. 

 Voortgang herijking gemeentelijke monumentenlijst 
Op 10 februari 2021 zijn de brieven verzonden naar de panden die in aanmerking komen 
voor nader onderzoek. De eerste positieve en negatieve reacties zijn al binnen. Gevraagd 
is voor 15 maart 2021 te reageren waarna een selectie kan worden gemaakt. Dit punt 

wordt geagendeerd voor de vergadering van 15 april 2021. 
 
7. Terugkoppeling uit monumenten-welstandscommissie (4 en 18 februari en 4 

maart 2021) 
De heer Ellens licht enkele plannen kort toe. Het plan voor Hoogstraat 12, van de lijst 
herijking, wordt vooralsnog beoordeeld als onderdeel van het beschermde stadsgezicht. 
Bij het ontwerp zijn nog enkele opmerkingen, maar de architectuur wordt beter 

gerespecteerd dan in het vorige plan. 
Het plan voor Beekpoort-Nazarethsteeg is voor nadere onderbouwing aan de commissie 
voorgelegd. Daarbij heeft de architect een alternatief gevoegd waarin de herinnering aan 
het pand Beekpoort 3 beter tot uitdrukking komt. Deze versie van het ontwerp kreeg ook 
een positief advies van de monumenten-welstandscommissie. Er was veel belangstelling 
voor dit onderdeel van de vergadering. De uitleg en argumentatie hebben veel 
duidelijkheid gegeven. 

De heer Zincken geeft het voorbeeld van een glazen boerderij in Schijndel die de 
herinnering aan dat gebouw levend houdt. Of wellicht is verplaatsing naar Eynderhoof 
mogelijk. Helaas is de technische staat van dit pand daar te slecht voor. 
 
8. Adviesaanvragen 
 

a. Rapportage BAAC ‘Ruïne van het poortgebouw van de voorburcht van kasteel de 
Nijenborgh’ 
Mevrouw Jongeling licht de bevindingen van het rapport kort toe. Zwaar verkeer door de 
poort wordt per direct ontraden. Voorts zijn tijdelijke veiligheidsmaatregelen voor mens en 



3 

 

monument nodig. Voor aanvullend budget is een besluit van B&W nodig. Vervolgens dient 
een consolidatieplan te worden opgesteld. Het krediet voor deze werkzaamheden moet 
door de raad beschikbaar worden gesteld. 
 
Advies: de commissie stemt in met de conclusies van het rapport. De commissie adviseert 

de verschillende scenario’s voor consolidatie voor te leggen aan deze commissie en de 
monumenten-welstandscommissie. De organisatie wordt gecomplimenteerd met de snelle 
actie. 
 
9. Rondvraag 
De heer Zincken informeert of de Odamolen te koop staat. Dat is geen van de aanwezigen 
bekend. Aan de Stadsgidsen vraagt hij of zij ook buiten Weert opdrachten aannemen. Dit 

kan worden besproken.  
De heer Ellens deelt zijn scherm en laat het voorbeeld uit Schijndel (zie punt 7) zien. Het 
betreft een uitvergrote versie uitgevoerd in gezeefdrukt glas van een boerderij die moest 
wijken. 
 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 16.55 uur onder dankzegging aan de deelnemers 
voor hun inbreng. 
De volgende vergadering is volgens schema op 15 april 2021. 
 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 15 april 2021, 

 
G. Gabriëls, voorzitter    J. Jongeling, secretaris 
 
 
 
 
Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 4 maart 2021 
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