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NIEUWSBRIEF SBEO 19-1 
 

INLEIDING  
Voor u ligt nieuwsbrief 19-1 van 2019 van SBEO  

Er is weer het nodige gebeurd, waar wij u deelgenoot van willen maken.  

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:  

• Bestuur  

• Cursus Oirschotlogie  

• Bedreigde gebouwen  

• WUBBO  

• Erfgoedbeleid gemeente  

• Overleg wethouder  

• Monumentencommissie  

• Bijdrage 2019  

  

BESTUUR  

Mariette van Berkel gaat per 1 mei a.s. het bestuur verlaten. Haar plaats wordt ingenomen door Adriaan 

Risseeuw, architect. Het bestuur staat verder uit: Frans Adriaanse, voorzitter en secretaris, Ton Pel 

penningmeester, Johan Jansen en Peter van Dijk.  

Per 1 januari had de SBEO 103 vrienden en vriendinnen.  

  

CURSUS OIRSCHOTLOGIE  

Op zaterdag 9 maart is de 4e cursus Oirschotlogie gestart met 24 cursisten.  

In het najaar van 2019 is het plan te starten met verdiepingscursussen voor ex-cursisten.   

Mogelijke onderwerpen: architectuurroute, landgoed Baest, kloosters, tweede wereldoorlog, kazerne e.d. zie 

verder voor informatie www.oirschotlogie.nl  

  

BEDREIGDE GEBOUWEN  

Voormalige lagere school Oostelbeers.  

Het herontwikkelingsplan voor het omzetten van het bestaande schoolgebouw aan de Schoolstraat naar 11 

zorgappartementen voor begeleid wonen voor gehandicapten met 2 beheerderswoningen gaat door.  

Eindelijk een mooie bestemming voor dit bijzonder en beeldbepalend pand in Oostelbeers  

http://www.oirschotlogie.nl/
http://www.oirschotlogie.nl/
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Kerk in Spoordonk.  

Bouw is gestart, gemeente staat garant voor de financiën.  

Poortgebouw Kazerne .  

Het Poortgebouw op de Generaal-Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne wordt niet gesloopt. Nieuwe 

bestemming: informatiegebouw voor de legerplaats en de toekomstige “Groene Corridor”. Stek architecten uit 

Tilburg maakt de plannen voor de herbestemming.   

De SBEO wil daar gaarne bij het project betrokken worden.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Oorspronkelijk Poortgebouw   
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Muur Nieuwstraat-Gasthuisstraat  

Voorstel voor aanvrage gemeentelijk monument voor deze muur ligt bij de gemeente. De   schansmuur is het 

restant van de schuur die als noodkerk gefungeerd heeft van 1677 tot 1800.  

  

  
  

 

 

WUBBO  

Wethouder Piet Machielsen is bezig met de oprichting van een nieuwe werkgroep voor het buitengebied “de 

Groene Tafel” die de WUBBO moet gaan vervangen. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van allerlei 

organisaties, van de erfgoedinstellingen, natuur en landschap, ZLTO, Baest e.d.  

Hot items zullen in deze werkgroep behandeld worden als: 

landschapsinvulling, hergebruik boerderijen, energieparken, handhaving e.d.  
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ERFGOEDBELEID  

In het voorjaar is de Erfgoednota Oirschot 2018-2028 goedgekeurd door de gemeenteraad. Tevens werd 

vastgesteld dat de ambtelijke capaciteit zou worden uitgebreid naar 2,0 Fte.  

Thans is er slechts 0.2 Fte beschikbaar voor het gebouwd erfgoed. Echt onvoldoende.  

Indien financieel mogelijk zou er in de voorjaarsnota ruimte zijn voor een volledige Fte voor ambtelijke 

ondersteuning voor het gebouwd erfgoed.  

  

OVERLEG WETHOUDER  

Op 29 april is er een bijeenkomst van de SBEO met Piet Machielsen,  portefeuillehouder van het erfgoed en 

monumenten. 

Agenda punten:  

- De ambtelijke ondersteuning voor het gebouwd erfgoed.  

- Het vervolg van de WUBBO.  

- De bedreigde gebouwen.  

- De oude beschermwaardige muren van de gemeente zijn gedocumenteerd en gewaardeerd. Hoe kan 

de gemeente deze muren beschermen.  ?  

- Hoe kan de gemeente de verrommeling tegengaan van o.a. prefab mantelzorgwoningen en in het 

buitengebied, b.v. door erfbeplanting ?  

- Herontwikkeling Poortgebouw kazerne, betrokkenheid SBEO.  

- Energietransitie, cultuurhistorische waarde buitengebied behouden.  
 

MONUMENTENCOMMISSIE  

Elke eerste woensdag van de maand  is er een bijeenkomst van de Monumentencommissie in Eersel met als 

monumentendeskundige van de gemeente John van Lierop. De SBEO bezoekt deze bijeenkomsten.   

Behandelde plannen zijn o.a.:  

- Markt 13. rijksmonument, aanpassing voorgevel.  

- Heldersestraat 4: splitsen boerderij  

- Kerkstraat 8 Oostelbeers: pastorie, rijksmonument, restauratie.  

- Broekstraat 20-21, boerderij, gemeentelijk monument, verbouwing .   

- Fransman 6, rijksmonument, verbinding woning met schuur.  

  

ZORG VOOR DOY  

Bij Notel 22 is, een monumentale verbouwde wagenschuur, gemeentelijk monument, verbouwd tot een 

mantelzorgwoning.  

Over het verbouwingsproces wordt een film gemaakt “Zorg voor Doy”.   

In deze film komen allerlei onderwerpen ter sprake: 

Wat komen ze tegen tijdens het bouwproces, welke uitdagingen komen er op hun pad t.a.v. regelgeving en 

bouwvergunningen.  

Hoe makkelijk of moeilijk maakt de overheid het voor deze initiatiefnemers ?  

Verder zijn er een vijftal bijeenkomsten gepland op het gebied van (mantel)zorg,  behoud van (agrarisch) 

erfgoed en nieuwe woonvormen in het buitengebied.  

De slot bijeenkomst is op 6 juni in den Bosch, zie trailer film, www.zorgvoordoy.nl  
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ENERGIETRANSITIE  

De gemeente is samen de Kempengemeente bezig met het energiebeleid en heeft als doel in 2040 

energieneutraal te zijn. Naast , het Brabants Landschap verduurzamen van de woningen denkt men ook aan 

grootschalige duurzame energieopwekking, o.a. windmolens en zonnevelden. De SBEO zal de uitwerking van 

deze transitie kritisch volgen om aantasting van de belevingswaarde van het cultuurhistorisch buitengebied van 

Oirschot te voorkomen.  

De SBEO zal hiermee samenwerking zoeken met : Natuurmonumenten, het Brabants Landschap en de 

Brabantse Milieu Federatie.  

  

 

BIJDRAGE 2019  

Wij willen aan onze vrienden vragen om de SBEO ook in 2019 te steunen met een financiële bijdrage van € 20,- 

en over te maken op:  NL67 RABO 0127282734 t.n.v. Penningmeester SBEO  

De SBEO is een door de belastingdienst erkend als culturele ANBI instelling.  

Wij kunnen niet zonder deze financiële steun omdat de SBEO onafhankelijk wil opereren en 

bijeenkomsten voor het behoud van het erfgoed Oirschot wil blijven organiseren.  

Hierbij is een factuur bijgesloten voor de bijdrage 2019.  

  

  

Bestuur Stichting Behoud Erfgoed Oirschot        30-03-2019  

 


