
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 27 mei 2021 (videovergadering) 
 
 
Aanwezig 
Voorzitter   De heer Gabriëls 
Secretaris/adviseur Mevrouw Jongeling  

Commissieleden De heren Bukkems, Ellens, Filott, Lammeretz, Lemmen, Verhaag 
en Zincken 

Afwezig De heren Lemmens en Truyen 
Tevens aanwezig De heer Kremers 
 
1.  Opening 

De voorzitter opent de videovergadering om 15.00 uur. 

 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld onder toevoeging van punt 5b.ii Jaarverslag 
Gemeentearchief Weert, inclusief archeologie en monumenten.  
 
3. Vaststellen verslag en actielijst van 15 april 2021 
Het verslag en de (lege) actielijst worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Mededelingen organisaties 
a. Molenstichting Weerterland 
De heer Zincken laat weten dat er houtworm actief is in de schuifdeur van de St. 
Annamolen. Deze deur wordt geheel vervangen.  
Bij de St. Jansmolen is er stormschade aan de stormpen en baansteen. Offerte is 

aangevraagd voor deze grote klus. 
De St. Annamolen van Tungelroy wordt geschilderd; de molenaars draaien elders. 
Molenvrijwilliger Jan Croonen is opgenomen in het Hospice. De St. Annamolen staat in de 

rouw vanwege het overlijden van de opa van jonge molenaar Koen. 
b. Peel, Maas & Kempen 
De heer Bukkems meldt dat er geen activiteiten zijn. 
c. Heemkundecomité Stramproy 

De heer Verhaag geeft aan dat er ook in Stramproy geen activiteiten zijn. Wel wordt 
gewerkt aan informatie over gemeentelijke monumenten. 
d. Aldenborgh  
De heer Lammeretz heeft geen mededelingen. 
e. Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap 
De heer Filott meldt dat er op 16 juni een webinar voor docenten en andere 
geïnteresseerden over de herziene canon van Limburg. 

f. Stadsgidsen 
De heer Lemmen geeft aan dat er gewerkt is aan voorbereidingen voor de Open 
Monumentendag, Nationale Archeologiedagen en de publieksactiviteiten op de voorburcht 
van de Nijenborgh. Daarbij wordt de nieuwe geluidsapparatuur getest. 
 
5. Mededelingen gemeente 

a. Archeologie 
In verband met ziekte is de heer Truyen niet aanwezig. De commissie informeert of 
bekend is hoe lang zijn afwezigheid nog duurt en of wordt voorzien in vervanging. Dit is 
niet bekend. 
Wat betreft het onderzoek op de voorburcht zal er minder grondverzet zijn en wordt de 
locatie van de sleuven nog slimmer gekozen. De raadsinformatiebrief over dit onderwerp 
wordt toegestuurd aan de leden. De start van de sanering is nu voorzien in juni. 

Mevrouw Jongeling heeft gemerkt dat de archeo-speerpunten nu goed functioneren. De 
leden krijgen de betreffende link doorgestuurd. 
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De heer Lammeretz weet dat archeologisch onderzoek aan de Jean Amentstraat ten 
behoeve van twee woningen geen bijzonderheden heeft opgeleverd. 
 
b. Erfgoedcluster 
Bij afwezigheid van de heer Lemmens licht de voorzitter enkele punten toe.  

i) Informatiebord Molukkenkamp 
Het is nu 70 jaar geleden dat Molukkers in Weert kwamen wonen. Dat is een relatief grote 

gemeenschap in Weert. Er zijn plannen om graven van verzetshelden te beschermen (ook 
breder), een ontmoetingsmiddag voor de gemeenschap te organiseren en een 
informatiebord te plaatsen bij het voormalige kamp in de Tungelerwallen. De heer 
Lammeretz weet dat daar voordien ook al een kamp was van de Nederlandse 
Arbeidsdienst. Er is een foto-expositie in MFA Kimpeveld en er komt nog een meer 
uitgebreide expositie. 

De heer Lemmen vertelt dat er in het begin een goed integratie was, bijvoorbeeld bij 
voetbal, op school en in de politiek. 

ii) Jaarverslag Gemeentearchief Weert 
De leden hebben de definitieve versie van het jaarverslag ontvangen. Dit is ter informatie. 

Alleen het formele deel met archiefinspectie wordt door B&W vastgesteld. 
 
c. Monumenten 
Mevrouw Jongeling licht de volgende punten toe. 

i) Open Monumentendag 2021 
Het is gelukt om alle monumenten en activiteiten voor 1 juni op de websites te zetten. Op 

1 juni zal er een persbericht uitgaan over de landelijke opening in Weert. De 
voorbereidingen zijn nog in volle gang. Op 21 juni zal er een informatieavond zijn voor alle 
betrokkenen bij de opening.   

ii) Voortgang ‘Kerkenvisie’ 
Het gesprek met deken Franken heeft plaatsgevonden. Het gesprek met de moskee aan 
de C. Abelsstraat is gepland. Het bestuur van moskee Al Mohsinin aan de Sutjensstraat is 
nog niet bereikt. 

iii) Voortgang herijking en opstellen RGO’s 
Als alles volgens planning verloopt, kunnen de nieuwe redengevende omschrijvingen 
worden geagendeerd voor de volgende vergadering. 

 
6. Terugkoppeling uit monumenten-welstandscommissie (29 april, 12 en 27 mei 

2021) 
De heer Ellens blikt terug op de behandelde plannen.  
Het definitieve plan voor de hoek Beekpoort-Nazarethsteeg heeft een positief advies 
gekregen van de commissie; de herinnering aan het oorspronkelijke hoekpand is 
voldoende herkenbaar. 

Bij het restauratieplan voor Les Beaux Champs is om nadere uitwerking gevraagd. 
Het plan voor Stationsstraat 26, een potentieel monument,  dient aanmerkelijk te worden 
verbeterd. 
Voorts zij verwezen naar de betreffende verslagen. 
 
7. Adviesaanvragen 
a. Bestemmingsplan Stadspark 

De commissie heeft kennis genomen van het bestemmingsplan en heeft voorts geen 
vragen of opmerkingen. 
 
Advies: 

De commissie adviseert positief over het bestemmingsplan Stadspark. 
 

8. Rondvraag 
De commissie nodigt de nieuwe burgemeester uit voor een kennismaking, bij voorkeur 
voor een fysieke vergadering. 
De heer Zincken informeert naar de plannen voor verzorgingshuis Hiëronymus, Biest 43. 
Mevrouw Jongeling weet dat er een principeverzoek is gedaan voor uitbreiding. Volgende 
stap is de bestemmingsplanwijziging. Daar wordt de commissie dan over geïnformeerd. 
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9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.15 uur onder dankzegging aan de deelnemers 
voor hun inbreng. 
De volgende vergadering is volgens schema op 8 juli 2021. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 8 juli 2021, 
 
 
J. Jongeling, plv. voorzitter   J. Lemmens, plv. secretaris 
 

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

Vergadering Actiepunt 

 

Planning Actie door 

27 mei ‘21 1. Burgemeester Vlecken uitnodigen 2021 R&E/m&a 

 2.    

    

 


