
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 3 september 2020 
 

C O N C E P T 
 
Aanwezig 
Plv. voorzitter en secr. Mevrouw Jongeling  

Adviseur  De heren Lemmens  
Commissieleden De heren Bukkems, Ellens, Lemmen, Verhaag en Zincken 
Afwezig De heren Gabriëls, Filott, Lammeretz en Truyen 
Toehoorder De heer Kremers  
Toelichting punt 3 De heer Mentens (beleidsadviseur groen) 
 

1.  Opening 

Mevrouw Jongeling opent de vergadering om 15.00 uur in de Jan Peeterszaal (Wilhelmina-
singel 250). De leden stellen een fysieke vergadering op prijs. De voorzitter is verhinderd, 
maar gekozen is deze vergadering toch op dit moment door te laten gaan in verband met 
de toelichting van Werner Mentens. Tevens valt deze vergadering nog net voor de Open 
Monumentendag komend weekend. 
 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Toelichting project Weerterbeek 
Beleidsadviseur groen Werner Mentens licht het project Weerterbeek toe. De hand-outs 
zijn ter vergadering uitgereikt.  
Deze historische beek doorkruist de klimaatbuffer Wijffelterbroek. In het gebied ligt een 

opgave voor klimaatadaptatie en er is wateroverlast én watertekort. Verdroging van 
natuurgebieden is eveneens een probleem. Daarnaast willen we het landschap en de 
identiteit van het gebied leesbaar maken via het erfgoed. 

Het project is een initiatief van ARK Natuurontwikkeling waarbij cultuurhistorie niet op de 
voorgrond stond. Door inbreng van de gemeente en het aanvragen van subsidie vanuit de 
Erfgoed Deal ligt nu wel de nadruk op de zeer rijke cultuurhistorie. 
Plan is het verloop van de Weerterbeek waterhoudend terug te brengen om oppervlakte-

water te verzamelen en aan te voeren naar het Wijffelterbroek. De grenswachterspost 
wordt weer zichtbaar gemaakt door de contouren terug te brengen als infopunt of 
picknickplaats. Een replica van de oorspronkelijke grensplaquette is in de maak volgens 
het originele procedé. 
Ook wordt het broekbos met veenvorming en zichtbaar water teruggebracht om 
verdroging tegen te gaan. De wandelpaden zullen vernatten en de knuppelpaden worden 
opgeknapt. De oorspronkelijke troggen worden teruggebracht als voetgangersoversteek-

plaatsen.  
Op verzoek van de Erfgoed Deal wordt nog een haalbaarheidsonderzoek voor een 
uitzichtpunt op Hazenheuvel in het project opgenomen. Vanaf die locatie kan het verhaal 
van de plek worden verteld. 
Het hele traject is verkend met luchtopnames waar een korte film van wordt gemaakt. 
Ook worden informatieborden geplaatst. Als de subsidie van de Erfgoed Deal wordt 

verkregen, kan de hele historische beschrijving van de Weerterbeek worden opgenomen. 
Het tracé omvat nu alleen het gebied ten westen van de bebouwde kom van Weert. 
Uitbreiding in een later stadium naar de bebouwde kom van Weert en richting Nederweert 
is mogelijk. 
De kansen op subsidie vanuit de Erfgoed Deal zijn groot, maar we weten niet wat de 
slaagkansen zijn. Het is een grensoverschrijdend project waarin klimaat, erfgoed en 
natuurontwikkeling samenkomen.  

De voorbereidingen zijn nu in volle gang. Planning is het bestemmingsplan begin 2021 aan 
de gemeenteraad voor te leggen waarna de uitvoering zomer 2021 kan starten. 



2 

 

De werkzaamheden zijn tevens gericht op het vergroten van waterretentie. De heer 
Verhaag informeert of er een conflict ontstaat tussen schoon en voedselrijk vervuild water. 
Het is onwenselijk om voedselrijk water op te slaan in kwelgebied. Deze laatste stroom 
wordt buiten het Wijffelterbroek om geleid. 
De heer Ellens adviseert de cultuurhistorische waardenkaart te raadplegen.  

De commissie is positief over dit project en wil graag op de hoogte worden gehouden van 
de nadere uitwerkingen. 
 
4. Vaststellen verslag en actielijst van 9 juli 2020 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld en er zijn geen openstaande actiepunten meer.  
Naar aanleiding van het verslag, punt 8, informeert de heer H. Lemmen naar herstel van 
het H. Hartbeeld op de Emmasingel. Deze vraag is al eerder dit jaar ontvangen van de 

heer Bert Adriaens. Naar aanleiding hiervan wordt een bredere inventarisatie van objecten 
in de openbare ruimte en hun onderhoud opgesteld. De bedoeling is hiervoor een budget 
te vragen bij de begroting voor 2022. 
 
5. Mededelingen organisaties 

a. Molenstichting Weerterland 

De heer Zincken meldt dat er toch nog steeds strubbelingen zijn in de samenwerking met 
de Annamolen Keent. Er zitten overlappingen in de statuten en er zijn problemen met de 
toegankelijkheid. Vanavond vergadert de stichting over het maken van een statement. 
De vacature van voorzitter is nog steeds vacant. Tips zijn welkom. 
De meeste molens doen mee aan de Open Monumentendag volgend weekend. 
b. Peel, Maas & Kempen 
De heer Bukkems heeft geen mededelingen. Vanwege Corona liggen de publieks-

activiteiten stil. De voorbereidingen voor het onderzoek van het Stadspark gaan uiteraard 
wel door. 
c. Heemkundecomité Stramproy 
De heer Verhaag vertelt dat het derde en laatste leesplankje in het Roojs dialect 
verschijnt. En de vloer van het verhoogde deel van het molenmagazijn is gereed voor de 
Open Monumentendag. Plan is om hier een film te vertonen. 
d. Aldenborgh  

De heer Lammeretz is niet aanwezig en heeft geen mededelingen doorgegeven.  
e. Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap 

De heer Filott heeft via e-mail de volgende punten doorgegeven: 
 Het LGOG is voornemens voor 2021 een scheurkalender uit te brengen. De bedoeling 

is iedere dag aandacht te besteden aan een zelfde dag uit het verleden, waarop een 
historische of anderszins interessante gebeurtenis in Limburg heeft plaatsgevonden. 

Op de voorzijde van die kalenderdag staat dan de datum en de gebeurtenis in het kort 
vermeld met een illustratie. Op de achterkant wordt het bij die gebeurtenis horende 
verhaal opgenomen. 
Iedereen kan daarvoor een bijdrage aanleveren. De heer Filott heeft zelf de datum van 
de onthoofding van Philips van Horne met een portret van en een kort verhaal over 
Philips ingezonden. 

 Het LGOG is zeer actief bezig met de verspreiding van de Limburgse geschiedenis via 

“sociale media” onder andere door de Nieuwsbrief en Webinars (en zelfs podcasts). 
f. Stadsgidsen 

De heer Lemmen geeft aan dat de aanvragen voor stadswandelingen weer beginnen te 
lopen. De groepen zijn maximaal 10 personen. De open wandeling was goed bezocht. 
Op 25 september worden de vernieuwde website www.stadsgidsenweert.nl en film ‘Weert 
wordt wakker, van marktplaats tot industriestad’ gepresenteerd. Vanwege Corona is 
aanmelding verplicht. 

De Stadsgidsen zetten zich ook in voor de Open Monumentendag met de bemensing van 

het informatiepunt en het organiseren van twee stadswandelingen en een fietstocht. 
 
6. Mededelingen gemeente 
a. Archeologie 
In verband met de afwezigheid van de heer Truyen zijn er geen mededelingen. 
 
b. Erfgoedcluster 

De heer Lemmens meldt de volgende punten: 

http://www.stadsgidsenweert.nl/
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 Morgen, 4 september, opent de expositie met de 50 mooiste foto’s van de bevrijding. 
De hele opstelling is Corona-proof en nog de hele maand te zien in het Bibliocenter. 

 Het jaarverslag staat online. Deze versie is interactief en met filmpjes. 
 Het Erfgoedcluster heeft meegewerkt aan de NOS website over 75 jaar bevrijding. 
 Op 2 oktober is de opening van de expositie ‘Van graan naar kraan’ die oorspronkelijk 

in mei zou zijn. Deze tentoonstelling geeft een beeld van de bierbrouwerijen en cafés 
in Weert. Aanmelden is verplicht. 

 
c. Monumenten 
Mevrouw Jongeling licht de volgende punten toe. 
 Voortgang OMD  
Alles is gereed voor de Open Monumentendag. Er zal in plaats van een officiële opening op 

vrijdag alleen een fotomoment met de wethouder zijn. Voor de Klassendag komt er een 
molenaar met film in de klas uitleg geven. Het Birgittinessenklooster aan de Maasstraat 
heeft zich nog aangemeld voor deelname op zaterdag. Daarnaast wordt de voorburcht van 
de Nijenborgh opengesteld. Daar kan voor het eerst de omvang van dit terrein worden 
ervaren. Aan de bouwhekken komt informatie over verleden en toekomst van deze locatie. 

 Voortgang herijking gemeentelijke monumentenlijst 

Uitvoerend bureau Klement Rentmeesters heeft een voorstel gedaan voor de kaders van 
de herijking. Deze notitie is de commissieleden vooraf toegestuurd. 
De commissie merkt bij de puntentelling op bladzijde 5 op dat niet alle waarden te 
objectiveren zijn. Voor het overige akkoord. 
 Voortgang ‘Visie gebedshuizen’ 
De brieven aan de eigenaren zijn 27 augustus 2020 verzonden. Daarin worden de 
gesprekken aangekondigd en de contactgegevens gecheckt. De gesprekken worden 

gepland in oktober en november. Per gebouw zal een paspoort worden opgesteld. 
De commissie tipt dat de brandweer voor dergelijke gebouwen ook een overzicht van 
gegevens heeft. 
 Erfgoedprijs 
In verband met Corona is het dit jaar niet mogelijk de Erfgoedprijs te organiseren zoals 
voorgaande jaren. Hoogtepunt is daarbij de bekendmaking en dat is dit jaar erg moeilijk. 
 

7. Handhaving 
Geen mededelingen. 

 
8. Terugkoppeling uit monumenten-welstandscommissie (23 juli, 6 en 20 

augustus en 3 september 2020) 
De heer Ellens licht enkele punten uit de uitgebracht adviezen. Bij de Martinusschool zijn 

werkzaamheden vooruitlopend op de vergunning uitgevoerd. Hierover is een gesprek 
geweest tussen de initiatiefnemers en de wethouders Van Eijk en Gabriëls. Aanvullende 
gegevens zijn nu aangeleverd en er is ook overeenstemming over de toe te passen 
dakpan. Er is nog geen oplossing voor de tegels in de gangen. De commissie adviseert die 
in situ te bewaren. 
Bij de Boostenzalen blijft het karakteristieke beeld intact. De commissie merkt op dat de 
nieuwe woonbestemming van de Boostenzalen ten koste gaat van de boerderij de 

Helmonder. Ondanks dat deze boerderij geen monumentale status heeft, heeft deze 
cultuurhistorische waarde en is deze van belang als startpunt van het Bisschoppelijk 
College op deze locatie. 
Voorts wordt verwezen naar de betreffende verslagen.  
 
9. Rondvraag 
De heer Lemmen informeert naar de plannen voor de Van Horne Kazerne. Er wordt 

momenteel een gebiedsvisie opgesteld. 
Aan de Ittervoorterweg liggen oude gebouwen van St.-Louis. Is bekend hoe het daarmee 
staat? Dit wordt nagegaan. 
Voorts wordt gevraagd of er voortgang is bij de plannen voor Les Beaux Champs. Er zijn 
nieuwe stikstofeisen die roet in het eten dreigen te gooien. Dit moet eerst worden 
opgelost. 

De heer Zincken attendeert op de expositie van schilderijen van Guy Olivier binnenkort in 
de Paterskerk. 
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10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.50 u. De volgende vergadering is volgens 
schema 15 oktober.  
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 15 oktober 2020, 
 
 
J. Jongeling,     W. Truyen, 
Plv. voorzitter     2e secretaris 

 
 
 
Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 3 september 2020 
 

Vergadering Actiepunt 
 

Planning Actie door 
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