
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Verslag vergadering Adviescommissie Cultuurhistorie 15 oktober 2020 (via MS Teams) 
 

  
 
Aanwezig 
Plv. voorzitter en secr. Mevrouw Jongeling 

Secretaris/adviseur De heer Truyen  
Commissieleden De heren Bukkems, Filott, Lammeretz, Lemmen, Verhaag en 

Zincken 
Afwezig De heren Gabriëls, Ellens en Lemmens 
Toehoorder De heer Kremers 
 

1.  Opening 

Mevrouw Jongeling opent de vergadering om 15.00 uur via MS Teams. De heer Gabriëls is 
helaas verhinderd. Vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen is de vergadering 
andermaal virtueel. 
 
2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststellen verslag en actielijst van 3 september 2020 
De heer Verhaag toont naar aanleiding van het verslag een wellicht enigszins 
geromantiseerde, maar beeldende reconstructie van de Bocholter graven.  
De subsidieaanvraag bij de Erfgoeddeal voor de reconstructie Bocholterbeek is helaas niet 
gehonoreerd omdat deze onvoldoende tegemoet kwam aan klimaatadaptie. 
Bovenaan bladzijde 2 wordt de tekst als volgt gewijzigd: “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 is om voedselrijk 
water op te slaan in kwelgebied. Deze laatste stroom wordt buiten het Wijffelterbroek om 

geleid.” 
Met deze aanpassing worden het verslag en de actielijst voorts ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Mededelingen organisaties 

a. Molenstichting Weerterland 
De heer Zincken geeft aan dat er overleg is geweest met stichting Annamolen Keent. 
Aanvullend worden afspraken gemaakt over taken en verantwoordelijkheden. Daarmee 
zijn de problemen grotendeels opgelost. 
Ander punt is het schilderwerk dat op het moment wordt uitgevoerd aan de Annamolen 
Keent. Er is ontevredenheid over de uitvoering. Deze punten worden meegenomen bij de 
oplevering. 

b. Peel, Maas & Kempen 
De heer Bukkems maakt melding van de opgravingen bij Saes op Laar (voorheen de 
Raak). Daar zijn mooie vondsten gedaan, waaronder putten en de fundering van een 
kelder. 
c. Heemkundecomité Stramproy 
De heer Verhaag vertelt dat het comité afvraagt hoe het in coronatijd verder moet met de 

leesplankjes. De link naar de reconstructie Bocholtergraven, zie bij punt 1, stuurt hij de 
leden toe (https://www.grensgevallen.eu/virtuele-reconstructie/). Ter plaatse wordt een 
bord met uitleg geplaatst. Verder zijn er geen activiteiten. 
d. Aldenborgh  
De heer Lammeretz meldt dat de cursus Weerterlogie zou opstarten, maar dat die 
noodgedwongen vanwege corona weer moest worden afgezegd. Alle activiteiten zijn 
stopgezegd. Er zijn nog geen plannen voor activiteiten online. 

e. Limburgs Geschied- en Oudheidkundige Genootschap 

https://www.grensgevallen.eu/virtuele-reconstructie/
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De heer Filott geeft aan dat veel is stopgezet, maar dat er wel online activiteiten zijn. In 
september heeft een fysieke ALV plaastgevonden in Roermond. Frank Bouts is afgetreden 
als plaatsvervangend en interim voorzitter. Dr Jacques van Rens is de nieuwe voorzitter. 
f. Stadsgidsen 
De heer Lemmen moet helaas ook melden dat alles weer is stilgelegd. Wel kon de 

presentatie van de nieuwe website en de wandeling ‘Weert wordt wakker’ doorgaan op 25 
september. De bijbehorende film is grotendeels ontstaan tijdens eerste lockdown. Deze 
laat zien wat er is verdwenen. Er zijn plannen voor een volgende productie over kloosters.  
 
5. Mededelingen gemeente 
a. Archeologie 
Voor de stand van zaken archeologie van de heer Truyen zie bijgevoegd verslag. 

 
b. Erfgoedcluster 
De heer Lemmens is afwezig. Mevrouw Jongeling meldt dat de tentoonstelling in het 
Bibliocenter ‘Van graan naar kraan’ is geopend op 2 oktober. Helaas kon niet het hele 
geplande programma met stadswandeling en bezoek aan de Stadsbrouwerij worden 

uitgevoerd. De expositie is nog te zien tot 30 april 2021. Voorts wordt medewerking 

verleend aan een verzamelalbum over de geschiedenis van Weert van supermarkt Jumbo. 
 
c. Monumenten 
Mevrouw Jongeling licht de volgende punten toe. 
 Terugblik Open Monumentendag  
Via een PowerPointpresentatie wordt teruggeblikt op, naar omstandigheden, zeer 
succesvol verlopen Open Monumentendag 2020. De opening was beperkt tot een 

fotomoment bij de Annamolen Keent. Daarbij werd de expositie ‘Molens worden groot’ met 
digitale component geopend. Tevens was de inwerkingstelling van de Weerter erfgoedquiz. 
Per saldo was het bezoekersaantal ongeveer de helft van voorgaande jaren. 
 Bouwsporen Markt 7 
Tijdens de werkzaamheden aan het museum zijn bouwsporen aan het licht gekomen. Dat 
betreft mergelstenen speklagen aan de binnenzijde van de voorgevel, zowel op de begane 
grond als op de etage, en sporen van gevelopeningen in de achtergevel. De monumenten-

welstandscommissie is ter plaatse geweest en heeft geadviseerd de bouwsporen i de 
achtergevel in het zicht te laten. Tevens worden de bouwsporen, aanvullend op het al 

eerder uitgevoerde bouwhistorische onderzoek, gedocumenteerd en geduid. Een impressie 
van de sporen is te zien via https://www.gemeentemuseumweert.nl/update-i-nieuws-van-
de-bouwplaats.  
 Voortgang herijking gemeentelijke monumentenlijst 

De inventarisatie van potentiele monumenten is uitgevoerd. Helaas was de reportage nog 
niet beschikbaar voor deze vergadering. Dit verschuift naar de volgende vergadering.  
 Voortgang ‘Kerkenvisie’ 
Per gebouw wordt een paspoort met de relevante gegevens opgesteld. En de gesprekken 
met de eigenaren zijn gestart. Vanwege Corona heeft dit enige vertraging opgelopen en is 
zorgvuldigheid geboden.  
 Monumentenbordjes 

In 2017 is gestart met het inventariseren van de bruine ANWB-bordjes op monumenten. 
Een heel aantal zijn óf niet meer goed leesbaar óf niet meer actueel. Dit jaar is er budget 
beschikbaar om de bordjes te laten vervangen door het model dat door de BIZ-Vastgoed 
is ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is het bordje dat we op 23 mei 2019 hebben onthuld 
bij de aspergeversperring Maaseikerweg. De eigenaren van panden met een oud bordje 
worden binnenkort aangeschreven met de vraag om medewerking.  
 

6. Terugkoppeling uit monumenten-welstandscommissie (16 september en 1 en 
15 oktober 2020) 

De heer Ellens is verhinderd. Verwezen wordt naar de betreffende verslagen. 
 

7. Concept vergaderschema 2021 
Het vergaderschema voor 2021 wordt conform concept vastgesteld. 
 
 

 

https://www.gemeentemuseumweert.nl/update-i-nieuws-van-de-bouwplaats
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8. Rondvraag 
De heer Verhaag heeft een vraag over het plan van de gemeente om 100.000 bomen te 
planten. Daarbij wordt gepleit voor diversiteit. Dit plan raakt de geschiedenis van het 
landschap. Op welke manier wordt het historische landschap gerespecteerd en de soorten 
daarop aangepast? Komt er een moment dat deze commissie hierover, en over andere 

landschapsplannen, kan adviseren? Dit wordt nagegaan.  
De heer Zincken attendeert op de molenbiotoop bij het planten van bomen. In verband 
met de actie om de ANWB-bordjes te vervangen informeert hij of dit alleen in de 
binnenstad is of dat ook de molens betrokken zijn.  
Mevrouw Jongeling antwoordt dat het gaat om vervanging. De bestaande bordjes 
bevinden zich ook op diverse molens.  
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 16.20 u. De volgende vergadering is in verband met 
beschikbaarheid van wethouder Gabriëls verschoven van 26 november naar 10 december.  
 
 

Vastgesteld in de vergadering van 10 december 2020, 

 
 
G. Gabriëls,     J. Jongeling, 
Voorzitter    secretaris 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Actielijst n.a.v. vergadering Commissie Cultuurhistorie 15 oktober 2020 
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