
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 15 april 2021 (videovergadering) 
 

  
 
Aanwezig 
Voorzitter   De heer Gabriëls (verlaat) 

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

en Zincken 
Afwezig De heer Truyen 
Tevens aanwezig De heer Kremers 
 

1.  Opening 

Mevrouw Jongeling opent de videovergadering om 15.00 uur met de mededeling dat de 
voorzitter later aansluit.  
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Vaststellen verslag en actielijst van 4 maart 2021 

Naar aanleiding van punt 7 van het verslag wordt gevraagd naar de stand van zaken rond 
het plan Beekpoort-Nazarethsteeg. Mevrouw Jongeling licht toe dat de raad heeft 
ingestemd met het bestemmingsplan. Daarbij is gevraagd de herinnering aan het pand 
Beekpoort 3 sterker terug te laten komen in het nieuwbouwplan. Dit is doorgegeven aan 
de initiatiefnemer en zijn architect. Daarop is nog geen aangepast plan ontvangen. 
Tevens wordt geïnformeerd naar de subsidieaanvraag voor het plan Wijffelterbroek. De 

reactie van de provincie is nog niet ontvangen. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Mededelingen organisaties 
a. Molenstichting Weerterland 
De heer Zincken vertelt dat de vrijwilligers van de St. Annamolen Keent het binnen-
schilderwerk hebben uitgevoerd. Over het buitenschilderwerk dat professioneel is 

uitgevoerd zijn nog klachten. De kast van de St. Jansmolen vertoont scheefstand. Dit 
dient op korte termijn te worden aangepakt. De moerascipres bij de Wilhelmus-
Hubertusmolen mag, na een bezwaar van Groen Weert, toch niet gekapt worden. De 
meeste molens in Weert en over de grens binnen Molennetwerk Kempen~Broek doen mee 
met de Open Monumentendag. 
b. Peel, Maas & Kempen 
De heer Bukkems meldt dat er geen activiteiten zijn. 

c. Heemkundecomité Stramproy 
De heer Verhaag kan ook geen actuele activiteiten melden. Wel worden voorbereidingen 
getroffen voor buitentoneel bij de Broekmolen in 2022. En informatie is aangeleverd over 
de Bocholter Graven voor een artikel. 
d. Aldenborgh  
De heer Lammeretz vertelt dat op 5 april de film Grensgeval van Peter Crins op L1 is 

uitgezonden. Voorts zijn vrijwilligers van de Aldenborgh betrokken bij de publieks-
activiteiten archeologie van het Stadspark. En het boek ‘Ik ben van Stramproy, migratie 
tussen 1300 en 1800’ is verschenen. 
e. Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap 
De heer Filott meldt dat de activiteiten van het LGOG op provinciaal niveau op het 
moment enkel digitaal zijn. 
f. Stadsgidsen 

De heer Lemmen zegt er momenteel geen activiteiten zijn, behoudens de voorbereidingen 
voor de Open Monumentendag en de begeleiding van de publieksactiviteiten van het 
Stadspark. 
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5. Mededelingen gemeente 
a. Archeologie 
In verband met ziekte is de heer Truyen niet aanwezig. Mevrouw Jongeling weet dat het 
archeologisch onderzoek op de voorburcht, onvoorziene omstandigheden daargelaten, 
start op 3 mei. Op 19 april zullen de veiligheidsmaatregelen bij de poort worden 

aangebracht. De voorzitter benadrukt dat het belangrijk is om het verhaal van de plek te 
vertellen, zowel tijdens het onderzoek als straks bij het heringerichte stadspark. 
b. Erfgoedcluster 
Bij de vergaderstukken is het conceptjaarverslag van het Erfgoedcluster, inclusief 
archeologie en monumenten, meegestuurd. Op- of aanmerkingen kunnen tot 30 april 
worden gezonden aan Jac Lemmens. Daarna gaat het verslag naar de vormgever. De heer 
Lemmen merkt op dat bij de commissie Cultuurhistorie vermeld staat dat dit alleen 

onroerend goed betreft. Inmiddels is ook het immateriële erfgoed het werkterrein van de 
commissie. ‘Onroerend’ is vooral het onderscheid met de commissie voor roerend erfgoed 
en beeldende kunst. Deze opmerking wordt meegenomen. 
De digitale dienstverlening vindt gewoon doorgang. Naast de expositie over drukkerij 
Smeets is een tentoonstelling en boekje over glasnegatieven in voorbereiding voor het 

najaar. 

c. Monumenten 
Mevrouw Jongeling licht de volgende punten toe. 
 Open Monumentendag 2021 
Op 9 maart 2021 heeft het college van B&W besloten tot kandidaatstelling voor de 
landelijke opening. Dit aanbod is in dank aanvaard door de organisatie van Nederland 
Monumentenland. De voorbereidingen van zowel de opening op donderdag 9 september 
als het weekend van 11 en 12 september zijn in volle gang.  

Het programma van de opening start in het Franciscus Huis Weert met ontvangst en 
informatiemarkt. Ook is dan het ridderkamp bij de Paterskerk te bezoeken. Vervolgens 
nemen de gasten deel aan een van de circa 15 excursies. Het officiële deel van het 
programma vindt plaats in de St.-Martinuskerk. Vervolgens bezoekt het gezelschap het 
stadspark en de afsluiting is in de Paterskerk. In het weekend zijn meer dan 25 
monumenten en diverse activiteiten te bezoeken. 
De heer Lemmen biedt aan een lezing te houden over godsdiensttwisten. Bekeken wordt 

of dit kan worden ingepast in het programma.  
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor alle activiteiten. 

 Voortgang ‘Kerkenvisie’ 
De eerste gesprekken voor de ‘Visie gebedshuizen’ via video-vergaderen zijn gehouden. 
De planning is de gesprekken af te ronden voor eind mei, maar het maken van afspraken 
daarvoor is moeilijk. 

 
6. Terugkoppeling uit monumenten-welstandscommissie (18 maart en 1 april 

2021) 
De heer Ellens meldt dat er dit keer minder plannen waren; vandaag zelfs geen. Hij licht 
kort het plan toe voor het bouwen van een tuinmuur bij Walburgpassage 50. Dit wordt ook 
wel ‘Pandje Poell’ genoemd en is vrijgekomen na sloop van de bedrijfsbebouwing van de 
toast- en beschuitfabriek aan de Maasstraat. Het pand met zijn bijzondere kapspanten is 

een gemeentelijk monument. 
 
7. Adviesaanvragen 
a. Selectie herijking gemeentelijke monumentenlijst 
Op 10 februari 2021 zijn de brieven verzonden naar de panden die in aanmerking komen 
voor nader onderzoek. Hierop zijn 16 positieve reacties ontvangen, 12 negatieve, 3 
eigenaren wensen meer bedenktijd en voor 18 objecten is nog geen reactie ontvangen. 

Er is dit jaar circa € 13.000,- beschikbaar voor het laten opstellen van redengevende 
omschrijvingen (RGO). Afhankelijk van de grootte van een object en beschikbaarheid van 
gegevens zijn de kosten voor zo’n RGO tussen de € 350,- en € 450,- per stuk. Er is dus 
voldoende budget om 16 RGO te laten opstellen. De eigenaren van objecten die nu nog 
niet worden beschreven, krijgen bericht (maar van uitstel komt niet per definitie afstel). 
Op de lijst staan diverse Oostenrijkse huizen. De vraag doet zich voor of deze allemaal 

beschermd moeten worden. 
 
Advies: de commissie adviseert nu als eerste fase de 16 objecten met een positieve 
reactie nader te laten beschrijven. Bij de Oostenrijkse huizen adviseert de commissie 
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alleen de meest gave (exterieur en interieur) aan te wijzen en het gehele ensemble als 
stads- of dorpsgezocht te beschermen. 
 
b. Diverse bestemmingsplannen: 
i) Kruisstraat 3 – Kerkstraat 

De commissie heeft geen opmerkingen of vragen bij dit bestemmingsplan. 
 
ii) Wijffelterbroekdijk 
De heer Verhaag merkt op dat de titel van het archeologisch rapport spreekt over 
omlegging, terwijl de Raam daar nooit in Stramproy gelegen heeft. Hij heeft begrip voor 
de te treffen maatregelen zoals het verhogen van het waterpeil. Gevolg is wel dat 
bijvoorbeeld het ‘Essenlaantje’ verloren gaat. Dit is een smokkelpad dat met stokken werd 

gemarkeerd. De essen stokken zijn uitgelopen tot hele bomen, zie de luchtfoto uit 1949. 
Deze herinnering dient behouden te blijven, bijvoorbeeld in een met stokken gemarkeerd 
laarzenpad. De commissie heeft geen bezwaar tegen het ruimen van de zandvang. Er is 
tevens sprake van een trog die wellicht behouden is gebleven. De bij laag water zichtbare 
fundering is zeer waarschijnlijk van de trog die de Bocholterbeek (gegraven ca. 1295) over 

de lossing (gegraven ca. 1865) voerde.  

Bij de geplande route van de Nieuwe Raam, vlak langs de zuidzijde van Bocholterweg, zal 
deze vrijwel zeker de Bocholterbeek kruisen. Dit verdient nader onderzoek. 
Advies: de commissie adviseert bij het uitvoeren van dit plan de herinnering aan het 
‘Essenlaantje’ zichtbaar en beleefbaar terug te laten komen, bijvoorbeeld door een met 
stokken gemarkeerd laarzenpad. Tevens dienen de resten van de trog behouden te 
blijven.  
Wat betreft archeologie adviseert de commissie onderzoek uit te voeren naar de exacte 

loop van de Bocholterbeek ter plekke van de werkzaamheden. Vervolgens het tracé van de 
Nieuwe Raam zo te situeren dat deze daadwerkelijk buiten de contouren van de 
Weerterbeek/Bocholterbeek blijft. Indien het buiten de contouren houden niet mogelijk is 
dient het doorkruisen van de Bocholterbeek als een archeologische opgraving beschouwd 
te worden. 
 
iii) Walestraat (ontwerp) 

Bij dit ontwerpbestemmingsplan is sprake van archeologisch onderzoek. De heer Verhaag 
informeert of bij het sleuvenonderzoek ook onderzoek wordt gedaan naar het oude 

wegenpatroon ter plaatse. Deze vraag zal worden voorgelegd aan Fokko Kortlang. 
 
iv) Friezenstraat 

De commissie heeft geen opmerkingen of vragen bij dit bestemmingsplan. 
 
8. Rondvraag 

De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om te vertellen over zijn recente bezoek 
aan Museum W. De bouwkundige werkzaamheden zullen over ongeveer een maand zijn 
afgerond. Daarna volgt de inrichting met vitrines en dergelijke. Het kantoorgedeelte wordt 
binnenkort al in gebruik genomen. Verrassend is de zolderverdieping die nu bij de 
expositieruimte wordt betrokken. De openingsexpositie is gepland voor oktober. Tijdens de 
Open Monumentendag is een ‘sneak preview’ mogelijk van de entreeruimte op de begane 
grond, het trappenhuis en de raadszaal op de eerste verdieping. Soms krijgt hij 

opmerkingen over de kosten van de bekleding van de nieuwe entree met TECU Gold. Dit 
betreft echter maar een heel klein gedeelte van de begroting. 
Mevrouw Jongeling wijst op de mogelijkheid een favoriet gebouw in Weert of Nederweert 
in te zenden voor het jubileumboek van Architectuurlijk Weert. Dat mogen zowel 

monumentale als moderne gebouwen zijn. 
Voorts heeft zij voor alle commissieleden een folder over de Bocholter Graven ontvangen 

uit de serie Grensgevallen. Deze wordt binnenkort per post toegezonden. 
De heer Filott meldt dat hij problemen heeft met het e-mailprogramma Zivver van de 
gemeente. Dit zal worden voorgelegd aan de helpdesk ICT. 
De heer Lemmen heeft met familieleden de familiegeschiedenis onderzocht en er een boek 
over geschreven (Laar 147). Hij vraagt of de gemeente dergelijk onderzoek breder kan 
faciliteren of stimuleren. De voorzitter weet dat hier geen subsidies voor mogelijk zijn. Wel 
zou een prijsvraag kunnen worden ondersteund. Ook kan het een mooi thema voor de 
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Erfgoedprijs zijn. Een gesprek met Theo Schers, medewerker externe dienstverlening van 
het Erfgoedcluster, is al gepland. 
De heer Bukkems meldt dat de afspraken over de Odamolen niet worden nagekomen. Dit 
zal worden doorgegeven aan handhaving. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur onder dankzegging aan de deelnemers 
voor hun inbreng. 
De volgende vergadering is volgens schema op 27 mei 2021. 
 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van 27 mei 2021, 
 
 
G. Gabriëls, voorzitter    J. Jongeling, secretaris 
 

 

 
Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 15 april 2021 
 

Vergadering Actiepunt 
 

Planning Actie door 

 1.    

 2.    

    

 


