
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 25 november 2021 
 

C O N C E P T 
 
Aanwezig 
Voorzitter  De heer Van de Loo  
Secretaris/adviseur Mevrouw Jongeling en de heer Lemmens  
Commissieleden De heren Bukkems, Ellens, Lammeretz, Lemmen, Verhaag en 

Zincken 
Tevens aanwezig 
Afwezig De heren Filott (i.v.m. verbindingsproblemen) en Truyen 
 
1.  Opening 
Wethouder Van de Loo opent de videovergadering. Vanwege de aangescherpte 
maatregelen is helaas een fysieke vergadering nu niet mogelijk. De voorzitter meldt dat 
alle activiteiten vanuit de gemeente momenteel digitaal zijn of worden uitgesteld. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Vaststellen verslag en actielijst van 14 oktober 2021 
Naar aanleiding van het verslag meldt de heer Lemmens bij blz. 1 punt 5b dat het al 
eerder uitgestelde symposium van COOL dat nu gepland stond op 10 december in het 
Keenter Hart helaas opnieuw wordt uitgesteld. 
Mw. Jongeling deelt naar aanleiding van het verslag de volgende punten mee. 
 Blz. 1 punt 4c: de overtollige lichtrails van Museum W zijn beschikbaar voor het 

molenmagazijn bij de St.-Jansmolen. 
 Bij blz. 3 punt 5b.iii: de gebiedsvisie voor kazerne en Lichtenberg zal februari 2022 om 

advies aan deze commissie worden voorgelegd. 
 Blz. 4 punt 9: het kunstwerk met de ‘uienbollen’ van Piet Killaars staat momenteel in 

de opslag en er wordt gezocht naar een goede locatie voor herplaatsing. 
 Blz. 4 punt 9: de QR-code van de Liberation Route is nog wel functioneel, maar er 

wordt gewerkt aan vernieuwing. 
Het verslag en de actielijst worden ongewijzigd vastgesteld.  

 
4. Mededelingen organisaties 
a. Molenstichting Weerterland 
De heer Zincken heeft met de nieuwe gemeentelijk medewerker Vastgoed Jim Wolters een 
rondje langs de molens gemaakt. Deze is zeer geïnteresseerd en heeft een positieve 
indruk gemaakt. 
Aan de St.-Jansmolen is groot onderhoud en schilderwerk afgerond. Ook het schilderwerk 
aan de Nijverheid in Stramproy en St.-Annamolen van Tungelroy is uitgevoerd. 
Binnenkort worden de kerststerren op de molens gezet en is er winterstop. 
De molenstichting telt momenteel 34 vrijwilligers en er zijn nieuwe molenaars in opleiding. 
Naar aanleiding van dit punt informeert de voorzitter naar de cursus voor vrijwillige 
molenaar. Deze vindt op een instructiemolen plaats. Leerlingen lopen elke twee weken een 
dag mee met de molenaar. Daarnaast worden regionaal theorielessen gegeven. De 
opleiding duurt twee jaar. Naast de opleiding tot vrijwillig molenaar zijn er kortere 
cursussen voor molengids. 
Mw. Jongeling meldt bij dit punt dat er contact is geweest met de eigenaar van de 
Broekmolen. Daar is een vacature voor molenaar. 
b. Peel, Maas & Kempen 
De heer Bukkems kan geen activiteiten melden. 
c. Heemkundecomité Stramproy 
De heer Verhaag zegt dat er gisteravond overleg is geweest over de activiteiten in 
september 2022 bij de Broekmolen. Er wordt gewerkt aan een expositie, een voorstelling 
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en een smokkeltocht voor kinderen. Alles met het thema smokkelen en de grens. Er wordt 
samengewerkt met de gemeente Kinrooi. Er zullen ook activiteiten zijn tijdens Open 
Monumentendag 2022. 
d. Aldenborgh  
De heer Lammeretz is vanmiddag op locatie geweest om de plaats te bepalen voor het 
informatiebord over het woonoord Tungelroy ofwel Ambonezenkamp op de 
Tungelerwallen. Dit bord van 1 x 1,20 m komt nabij de ingang waar nog twee fundringen 
van de poort zichtbaar zijn. Een datum is nog niet bepaald; dit wacht op betere 
omstandigheden gezien corona en een besluit over de bescherming van graven.  
De heer Lemmens wordt hartelijk bedankt voor alle medewerking en het plaatsen van 
informatie op de website van het Erfgoedhuis.  
e. Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap 
De heer Filott is niet aanwezig. 
f. Stadsgidsen 
De heer Lemmen vertelt dat de Stadsgidsen onlangs een rondleiding van Peter Korten 
hebben gehad over de begraafplaats Molenpoort. Hieraan zal een stadwandeling gewijd 
worden. 
Wat betreft de mogelijkheden om rondleidingen te kunnen geven bij de opgravingen van 
de voorbucht wordt de persconferentie over nieuwe maatregelen afgewacht.  
Er komen twee nieuwe Stadsgidsen uit het onderwijs en twee oudgedienden zwaaien 
binnenkort af. 
 
5. Mededelingen gemeente 
a. Archeologie 
De heer Truyen is wegens ziekte afwezig. Mw. Jongeling is vanmorgen nog op de Biest 
gaan kijken. Daar wordt gewerkt aan het zetten van damwanden zodat archeologisch 
onderzoek van de tussengracht binnenkort kan starten. 
b. Erfgoedcluster 
De heer Lemmens geeft aan dat de dienstverlening momenteel op een laag pitje staat. Er 
kan alleen op afspraak gewerkt worden. De persconferentie wordt afgewacht en bezien 
moet worden of de vrijwilligers hun activiteiten kunnen voortzetten. 
De voorzitter doet mededeling over het uitstel van de officiële opening van Museum W. 
deze was voorzien op 11 december en kan nu hopelijk in maart plaatsvinden. Zodra de 
inrichting voltooid is, kunnen wel groepen worden rondgeleid om te oefenen. 
c. Monumenten 
Mevrouw Jongeling meldt dat de ontwerpbesluiten om 11 objecten en een ensemble aan 
te wijzen als gemeentelijk erfgoed op de agenda van B&W d.d. 30 november staan. 
 
6. Terugkoppeling uit monumenten-welstandscommissie (28 oktober, 11 en 25 

november 2021) 
De heer Ellens licht de belangrijkste behandelde plannen toe. Er zijn veel plannen binnen 
het beschermde dorpsgezicht Laarveld 3. Vandaag is een gewijzigd plan behandeld voor 
Stationsstraat 26. De architect heeft zich laten inspireren door een foto van het 
oorspronkelijke ontwerp. De commissie is erg blij met het resultaat. Voor het overige 
wordt verwezen naar de verslagen van de monumenten-welstandscommissie. 
 
7. Om advies 
a. Bestemmingsplan Laarderweg 41 
De commissie heeft geen opmerkingen bij dit bestemmingsplan, derhalve akkoord. 
b. Bestemmingsplan Doolhofstraat 45 
De commissie wijst er op dat achterop dit perceel het tracé van de Weerterbeek loopt. 
Eventueel benodigd archeologisch onderzoek zal bij de procedure voor de 
omgevingsvergunning bepaald worden. De commissie adviseert hierover positief. 
 
8. Handhavingszaken 
Het handhavingsoverzicht is bijgewerkt en besproken. De heer Ellens is blij met de 
agendering en update. 
 
9. Vergaderschema 2022 
Het vorige vergadering besproken schema is op verzoek van de heer Ellens nog aangepast 
en rondgemaild. Het nieuwe schema wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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Het secretariaat van de monumenten-welstandscommissie zal per 1 januari 2022 worden 
overgenomen door een nieuwe medewerker van de afdeling VTH. Over de vacature voor 
beleidsmedewerker monumenten & architectuur is nog niets bekend. Mogelijk komt er een 
combinatie met archeologie. 
 
10. Rondvraag 
De heer Zincken informeert naar plannen voor Swaentjeshof (Stienestraat 65). Hier zou 
een soort verzorgingshuis komen zoals in Leveroy. Deze plannen zijn niet bekend. 
De heer Lemmens grijpt de rondvraag aan om mw. Jongeling te bedanken voor de zeer 
vruchtbare samenwerking. Zo zijn bijvoorbeeld in drie jaar tijd zijn alle monumenten en 
beschermde gezichten opgenomen op de website van het Erfgoedcluster 
https://www.erfgoedhuisweert.nl/Monumenten-Weert.  
Ook de overige leden van de commissie bedanken deze laatste vergadering de secretaris 
voor alle inzet voor de molens, de vakkundigheid, het geduld en de prettige 
samenwerking. 
Mw. Jongeling bedankt de leden van de commissie, waarvan ze sinds 2005 secretaris was. 
In die jaren is veel bereikt in goede samenwerking. Ze wenst de commissie veel succes bij 
de voortzetting van de werkzaamheden. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.00 uur onder dankzegging aan de deelnemers 
voor hun inbreng. 
 
 
 
Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 25 november 2021 
 
Vergadering Actiepunt 

 
Planning Actie door 

14 okt ‘21 1. Handhavingslijst agenderen structureel R&E/m&a 
 

25 nov ‘21 2. Gebiedsvisie kazerne en Lichtenberg agenderen feb ‘22 
 

 

 




