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JAAROVERZICHT SBEO 2016 
 
ALGEMEEN 
De Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) stelt zich ten doel het behoud en de bescherming van    
het stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijk erfgoed inclusief de historische  
ondergrond alsmede de kwaliteit van het (leef) milieu van de gemeente Oirschot en de directe 
omgeving.  
 
BESTUUR 
De Stichting heeft een bestuur dat eind 2016 bestond uit 4 personen te weten: 
Frans Adriaanse voorzitter 
Ben van Dorst secretaris 
Ton Pel penningmeester 
Johan Jansen bestuurslid 
Helmie Kanters is in de loop van het jaar uit het bestuur getreden. 
Het bestuur kwam maandelijks bijeen. Het streeft een zo groot mogelijke transparantie van haar 
activiteiten na. Elk kwartaal wordt een Nieuwsbrief verspreid naar onze vrienden. 
 
VRIENDEN 
De werkzaamheden van de Stichting worden financieel ondersteunt door de vrienden. Aan het eind  
van het jaar hadden we 96 vrienden. De vrienden kwamen bijeen op 26 mei Vandeoirsprong, 
 onderwerp : Oirschotlogie en op 20 juli, lustrum SBEO in de Enck. 
 
NIEUWJAAR 2016, VOORZITTER 
Tweeduizend zestien, een jaar waar we het tweede lustrum vieren. Tien jaar reeds bestaat de SBEO  
waarin veel gesprekken met de gemeente zijn geweest over het behoud en bescherming van de 
waardevolle erfgoedpanden. Er is nu een opdracht verstrekt aan het Monumentenhuis om alle 
waardevolle panden via een quick scan in beeld te brengen. Daarna kan er eindelijk de kaders en 
erfgoedbeleid vastgesteld worden en verankerd in de bestemmingsplannen. 
Het is de SBEO tot op heden onvoldoende gelukt om bij de gemeente en veel van haar bewoners 
 het belang van het erfgoed Oirschot bij te brengen. Daarom heeft de SBEO het plan opgepakt te 
 starten met een cursus Oirschotlogie.  
 
OVERLEG GEMEENTE 
11 jan., 10 maart Piet Machielsen onderwerp Geldkiosk 
30 april Carel van Dijck, onderwerp Verrommeling buitengebied. 
25 mei, 4 november, Caspar van Hoek wethouder, onderwerp Erfgoedbeleid. 
22 september, 28 oktober, gemeente Erfgoedbeleid. 
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PROJECTEN 
 
GELDKIOSK OIRSCHOT 
De Rabobank Oirschot heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van een 
geldkiosk op de Markt’ De SBEO heeft daar samen met een vijftigtal bewoners bezwaar tegen 
ingediend. De SBEO had grote bezwaren tegen de gekozen plaats op de Markt en de grootte van de 
kiosk. De bezwarencommissie heeft ons bezwaarschrift ongegrond verklaard. Het bestuur SBEO 
heeft toen besloten in beroep te gaan bij de Rechtbank in den Bosch. Na gesprekken van de SBEO 
met de gemeente en de Rabobank heeft de Rabobank uiteindelijk toch besloten af te zien van het 
plaatsen van de geldkiosk, vanwege het ontbreken van een breed draagvlak. 
 

CURSUS OIRSCHOTLOGIE 

De SBEO heeft het initiatief genomen voor het opzetten van een cursus Oirschotlogie in navolging 

van diverse steden en dorpen, o.a. `s Hertogenbosch en Sint Oederode. 

Er is een projectgroep gevormd, waarin vertegenwoordigers van de Heemkundekring De 

Heerlijkheid Oirschot, Den Beerschen Aard, IVN, VVV en de SBEO zitting hebben. Zij hebben een 

opzet gemaakt voor de cursus Oirschotlogie. Voor alle onderwerpen heeft de groep geschikte 

gastdocenten en lokaliteiten gevonden. Er zal verder een website gemaakt. 

In januari kan er op deze cursus ingeschreven worden, start eerste cursus 4 maart 2017. 

Het doel is de mensen uit de gemeente Oirschot wegwijs te maken in de cultuurhistorische 

geschiedenis en de ontwikkeling van Oirschot en de Beerzen. Daarnaast het overdragen van kennis 

met de intentie een goed gevoel van verbondenheid met Oirschot te krijgen. 

Onderwerpen die aan bod komen, zijn historie en bestuur, natuur en landschap, ruimtelijke 

ontwikkeling, architectuur, religieus erfgoed, industrieel erfgoed, folklore, gebruiken en dialect. 

De projectgroep heeft van de gemeente een subsidie voor dit project ontvangen.  

 

VIERING 10 JARIG BESTAAN SBEO 

Dit jaar bestond de SBEO 10 jaar. 

Het bestuur heeft in dit kader een fotowedstrijd georganiseerd om ons cultureel erfgoed onder de 

aandacht van de Oirschotse bevolking te brengen.  

Een onafhankelijke jury heeft de foto’s beoordeeld. 

Op de lustrumavond op 20 juli hebben 2 jonge erfgoed fanatici uit Eindhoven een inleiding gegeven 

over het belang van het erfgoed. 

Bauke Hüsken van “Cultuurhistorisch Bureau Hüsken en zoon” en erfgoedwaakhond van de Henri 

van Abbestichting vertelde over “Erfgoed als instrument voor de toekomst”. 

Ben Damen, student, heeft verteld over zijn boek “Leven in de Woenselsestraat.” 

Daarna heeft wethouder Caspar van Hoek de prijzen uitgereikt. 

De vakjuryprijs was voor Kevin van Spreuwel (leeftijdsgroep t/m 17 jaar) met als onderwerp: De 

Beerze met vistrappen en zicht op Spoordonk. Deze luchtfoto was gemaakt met een drone.  

De jury oordeelde hierover: “Door de diagonale lijn van de vistrappen wordt je de foto ingetrokken 

en geleid naar de Spoordonkse kerk.” 
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BEDREIGDE GEBOUWEN 

Voormalige lagere school Oostelbeers. Herontwikkelingsplan voor 8 kleinschalige woningen. 

Voormalig gemeentehuis Middelbeers. Het college van B&W verleent medewerking aan de recente 

variant: grand café met zaal en terras aan voorzijde, negen hotelkamers en zes huurappartementen. 

Er moet nog wel een wijziging van het bestemmingsplan plaatsvinden. 

Kerk in Oostelbeers. Er is begonnen met de realisatie van het bouwplan. 

Kerk in Spoordonk. Er is een definitief bouwplan. Financiering is zo goed als rond. 

Bestseweg 3. Wederopbouwboerderij ontworpen door Jac. Priem, die op de MIP lijst staat maar 

niet in het bestemmingsplan is vermeld dus geen bescherming heeft. Pand gaat waarschijnlijk 

gesloopt worden. We hebben een bericht gestuurd naar de pers en B&W om onze verontrusting te 

uiten.  

 

GROOT BIJSTERVELT 

Het plan van VB2 Vastgoed behelst een hoogwaardige, levensloopbestendige woonzorg-

voorziening. Het rijksmonument wordt gerestaureerd en het park en de kapel blijven toegankelijk 

voor het publiek.  

Het plan is tijdens de bijeenkomst op 1 december in de Montfortkapel gepresenteerd. 

De SBEO is zeer gelukkig met het plan, te meer het plan erg goed past bij de uitgangspunten van de 

SBEO en waarbij de 2 later aan het kasteel aangebouwde vleugels behouden blijven. 

 

OUDE TOREN OOSTELBEERS 

We hebben op 20 april de presentatie bijgewoond van de schetsontwerpen voor de Oude Toren. Er 

is gekozen voor één optie die verder uitgewerkt zal worden.  

Functie wordt educatief waarbij een atrium wordt gemaakt (rondom zitplaatsen). 
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ERFGOEDBELEID 

Op 22 september is er een werksessie geweest over het monumentenbeleid. De SBEO was hierbij 
aanwezig. Er is gesproken over: 

• Wat wordt onder erfgoed verstaan?. Dat is meer dan alleen maar gebouwen en 
monumenten. Wie zijn betrokken? 

• Wat is het toekomstbeeld van Oirschot in 2030? 

• Hoe gaan we het doen? Er wordt o.a. gepleit voor een goede beoordelings- en 
adviescommissie (niet alleen expertise, maar ook binding met gebied en zijn gebruikers door 
het betrekken van lokale deskundigen). Verder wordt o.a. aanbevolen om iedereen een 
cursus Oirschotlogie (ook voor politiek en ambtenaren) te laten volgen. 

• Wat is hiervoor nodig? Gesproken is o.a. over gebiedsbescherming en de ambtelijke 
capaciteit (fte’s) voor erfgoed. 

• Wat verwachten we van elkaar?.  
De gemeente gestart met de volgende actiepunten: 

• Actualisatie van de gemeentelijke website.  

• Uitvoering cultuurhistorische quickscan. De huidige gemeentelijke monumentenlijst en de 
lijst met beeldbepalende objecten zal worden geactualiseerd door het Monumentenhuis 
Brabant. 

• Actualisatie erfgoedkaart. De erfgoedkaart is nu zeer objectgericht. Hoe kan daar een 
werkbaar document van worden gemaakt? Hier zal samen met de erfgoedinstanties invulling 
aan worden gegeven. 

 De SBEO heeft een overzicht gemaakt van 10 jaar pogingen om de gemeente zover te krijgen 
dat er erfgoedbeleid wordt ontwikkeld. De conclusie is dat er de afgelopen jaren door de 
gemeente weinig aan is gedaan. Eindelijk gaat nu de gemeente voortvarend aan de gang. De 
SBEO is daar uiteraard verheugd over en zal er alles aan doen om in dit proces op een positieve 
manier te participeren. 

 

WUBBO 

De SBEO heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten van de WUBBO (Werkgroep Uitvoering 
Bestemmingsplan Buitengebied). Deelnemer voor de SBEO was Rien de Koning. 
 
NAWOORD 

Een jaar waarin de SBEO wederom heeft moeten constateren dat ze nog niet overbodig is. 
We hebben er voor kunnen zorgen dat de plannen voor de Geldkiosk op de Markt niet zijn door-
gaan.  
Verder gaat Groot Bijstervelt een nieuwe bestemming krijgen. In de gepresenteerde plannen zien 
we veel terug wat de SBEO indertijd heeft voorgesteld zoals geen bebouwing in het park en behoud 
van de zijgevels van het voormalig klooster. 
De SBEO heeft ook het initiatief genomen om een cursus Oirschotlogie te organiseren.  
We participeren volop in de ontwikkeling van een nieuw erfgoedbeleid. 
 
 
Bestuur Stichting Behoud Erfgoed Oirschot     15-12-2016 
 


