
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 2 september 2021 
 
 
 
Aanwezig 
Voorzitter  De heer Sterk  

Secretaris/Adviseur Mevrouw Jongeling, de heer Truyen  
Commissieleden De heren Bukkems, Ellens, Filott, Lammeretz, Neijnens (als plv. 

van de heer Lemmen), Verhaag en Zincken 
Afwezig De heer Lemmens 
Tevens aanwezig Mevrouw Kellenaars, de heren Vlecken, Weekers, Korten en 

Kremers 

 

1.  Opening 
Wethouder Sterk opent de vergadering. Hij is na de benoeming van Geert Gabriëls tot 
deputeerde bij de provincie Limburg de wethouder van zowel cultuur als zorg en welzijn. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Kennismaking burgemeester Vlecken 
Op voorstel van de voorzitter wordt een rondje gemaakt langs alle aanwezigen. Zij stellen 
zich kort voor en vertellen welke organisatie zij vertegenwoordigen. 
Burgemeester Vlecken stelt dit op prijs en zal een deel van de vergadering bijwonen. 
 
4. Vaststellen verslag en actielijst van 8 juli 2021 

Op verzoek van de heer Truyen wordt de mededeling onder punt 6a geschrapt. Nader 
bericht hierover volgt. 
Het verslag en de actielijst worden voorts ongewijzigd vastgesteld.  

 
5. Mededelingen organisaties 
a. Molenstichting Weerterland 
De heer Zincken geeft aan dat de molens meedoen met Open Monumentendag en de 4e 

grenzeloze molendag van Molennetwerk Kempen~Broek. Het 1e weekend van oktober is 
de Limburgse Molendag. En a.s. woensdag is de traditionele barbecue voor de vrijwilligers. 
Helaas is de Broekmolen momenteel gesloten; dit wordt nog gecommuniceerd. 
b. Peel, Maas & Kempen 
De heer Bukkems vertelt dat er bij het archeologisch onderzoek op de voorburcht mooie 
vondsten zijn gedaan. De vrijwilligers hebben geholpen met wassen. 
c. Heemkundecomité Stramproy 

De heer Verhaag meldt dat er twee voorstellen zijn gedaan voor de commissie 
Straatnamen.  
d. Aldenborgh  
De heer Lammeretz zegt dat aanstaande maandag een lezing van Jos Wassink in de 
Paterskerk is. De cursus Weerterlogie start voorjaar 2022. Het wegkruis bij de 
Keutelraatweg in Tungelroy is geplaatst maar de officiële opening wordt later. 

e. Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap 
De heer Filott meldt dat de activiteiten weer langzaamaan worden opgestart. Tijdens de 
Open Monumentendag wordt een wandeling met het thema wederopbouw door Fatima 
verzorgd. 
f. Stadsgidsen 
De heer Neijnens licht de vele activiteiten van de Stadsgidsen tijdens Open 
Monumentendag toe. Naast de Fatimawandeling waarbij hij zelf gids is, zijn er 

wandelingen, een fietstocht, de bemensing van het informatiepunt en een archeo-
wandeling voorburcht. Daarbij komen de headsets die gesubsidieerd zijn door het 
Anjerfonds goed van pas. 
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6. Mededelingen gemeente 
a. Archeologie 
De heer Truyen is gelukkig weer present om verslag te doen van de stand van zaken met 
betrekking tot archeologie. Hij is goed geïnformeerd door Fokko Kortlang. Hij heeft een 

PowerPointpresentatie voorbereid, zie bijlage 1. 
i) Voorburcht 
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn diverse fundamenten gevonden: 

− De oorspronkelijke 15e-eeuwse poort (direct ten noordoosten van de huidige 
poort), 

− Een gebouw met kelder dat vaak wordt aangeduid als het economiegebouw, maar 
ook een gruithuis kan zijn (direct ten oordoosten van de huidige poort), 

− Een kelder met mergelstenen fundering (in de noordhoek nabij de Tiendschuur), 
− De ommuring van de voorburcht. 

Ook blijkt de gracht tussen voor- en hoofdburcht veel breder te zijn dan gedacht, namelijk 
circa 40 m. De locatie van de brug tussen voor- en hoofdburcht is gevonden. En een oude 
weg van voor 1400 met aan weerszijden greppels is aangetroffen. Uit al deze gegevens 

blijkt dat het ‘Plan de Weert’ van Janssens uit 1643 vrij nauwkeurig klopt. 

Nader onderzoek van de tussengracht is zeer gewenst. Daarvoor moeten wel maatregelen 
getroffen worden zoals het aanleggen van een kuip van 20 x 30 m om doorspoeling met 
nog bestaande waterstromen te voorkomen.  
Het loopvlak van de voorburcht heeft destijds veel hoger gelegen. Door afgravingen is dus 
veel materiaal verloren gegaan. 
De heer Neijnens is blij dat de heer Truyen weer present is; hij is node gemist. Hij leest 
een hartenkreet voor namens de Erfgoedgemeenschap, zie bijlage 2. Het wordt vooral als 

gemiste kans gezien om de vondsten nu weer af te dekken. Ook wordt het als ondankbaar 
ervaren door de vrijwilligers die er veel tijd en energie in hebben gestoken. 
De voorzitter gaat graag in dialoog en wil onderzoeken wat wel mogelijk is. Hij verzoekt de 
notitie te mogen bijvoegen bij het voorstel over aanvullend onderzoek dat aanstaande 
dinsdag in het college van B&W wordt behandeld. Dit wordt toegezegd. 
Voorts wordt toegelicht dat Fokko Kortlang als extern adviseur Wim Truyen heeft 
vervangen op gebied van archeologie. Dat heeft hij met veel deskundigheid en inzet van 

tijd gedaan, ook het contact met de Erfgoedgemeenschap. 

ii) Stadsboerderij Beekpoort 
Bij de sloop van dit pand Beekpoort 3 wordt de ondergrond archeologisch onderzocht. 

iii) Beekpoort  
Bij grondwerk op kruising Wilhelminasingel – Beekpoort zijn de restanten van de 
Beekpoort beschadigd. Dit is achteraf gedocumenteerd. 
 
b. Erfgoedcluster 
De heer Lemmens is niet aanwezig. 
 

c. Monumenten 
Mevrouw Jongeling licht de volgende punten toe. 

i) Open Monumentendag 2021 
Op 23 augustus zijn de materialen voor de deelnemende monumenten op 11 en 12 
september uitgereikt. Dit betreft de vlaggen, tellers, badges en drukwerk. Op 6 september 
is er nog een laatste briefing voor de vrijwilligers van de landelijke opening op 9 
september gepland. 
Voormalig wethouder Geert Gabriëls, nu gedeputeerde voor erfgoed en monumenten, zal 

de gouverneur van Limburg vervangen tijdens de officiële opening. Helaas is het aantal te 

ontvangen gasten beperkt in verband met de geldende corona-maatregelen. De 
bijeenkomst is bedoeld voor de organiserende comités in Vlaanderen en Nederland plus de 
sponsoren. De leden van de commissie Cultuurhistorie zijn van harte welkom bij de 
bijeenkomst vrijdagmiddag op het ridderkamp aan de Biest. Daar sluit gedeputeerde 
Gabriëls samen met wethouder Sterk de Klassendag af. 

ii) Voortgang ‘Visie gebedshuizen’ 
De laatste gegevens worden verzameld en deze rapportage wordt bij eerste gelegenheid 

geagendeerd. 
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7. Redengevende omschrijvingen potentiële monumenten 
De commissie geeft aan meer voorbereidingstijd nodig te hebben om advies uit te kunnen 
brengen over de voorgedragen objecten. Dit wordt geagendeerd voor de volgende 
vergadering. Enkele leden verzoeken de redengevende beschrijvingen op papier te 
ontvangen. Dit wordt toegezegd. 

 
8. Terugkoppeling uit monumenten-welstandscommissie (19 augustus en 2 

september 2021) 
De heer Ellens licht de belangrijkste behandelde plannen toe. Het gemeentelijke 
monument Dijkerstraat 40 is bezocht met de beoogde nieuwe eigenaren. Het pand is in 
slechte staat en de mogelijkheden zijn besproken. Daarnaast staan er meerdere plannen 
voor Laarveld op de agenda. Dit betreft de nieuwbouw van Laarveld 3 die binnen het 

beschermde dorpsgezicht ligt. De heer Ellens is hier tevens supervisor van in verband met 
ziekte van Nico Dhondt. Voorts verwijst hij naar de betreffende verslagen. 
De heer Filott informeert of er al een aanvraag is ingediend voor het pand aan de 
Keenterstraat dat een rieten kap wil realiseren. Dit is nog niet het geval. 
De heer Neijnens vraagt naar de advisering over de bruggen en vlonders in het Stadspark. 

De heer Ellens licht toe dat bij tweede behandeling het aangepaste plan een positief advies 

kreeg. 
 
9. Rondvraag 
De voorzitter meldt dat er geen nieuws is over het verzetsmonument. 
De heer Filott wijst op de slechte staat van de Odamolen aan de Suffolkweg. Dit zal 
nogmaals worden gemeld bij team Handhaving. 
 

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.20 uur onder dankzegging aan de deelnemers 
voor hun inbreng. 
De volgende vergadering is volgens schema op 14 oktober 2021. 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 14 oktober 2021, 

 
 

 
 
 
H. van de Loo,     J. Jongeling, 

Voorzitter     secretaris 
 
 
 
 
Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 2 september 2021 
 

Vergadering Actiepunt 
 

Planning Actie door 

2 sept ‘21 1. RGO’s agenderen voor 14 okt okt 2021 R&E/m&a 

 


