
 
 

NIEUWSBRIEF SBEO 20-2  
 

  

INLEIDING  

Voor u ligt nieuwsbrief SBEO 20-2 van 2020. 

Wij brengen u hiermee op de hoogte van een aantal recente ontwikkelingen binnen het erfgoed 

Oirschot. Vanwege de coronacrisis is de voortgang van projecten beperkt. 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:  

• Bestuur  

• Cursus Oirschotlogie  

• Bedreigde gebouwen  

• Erfgoedbeleid gemeente  

• Monumentencommissie  

• Energietransitie   

• Boterwijk-Oost  

• Kunstwerk op de Markt  

• Bijeenkomst: Oirschots Landelijk Erfgoed   

  

TON PEL OVERLEDEN (1937-2020)   

Op 24 februari heeft de crematie van Ton Pel plaatsgevonden, een aimabel man met een grote 

liefde voor Oirschot. Hij heeft vanaf de oprichting 13 jaar geleden van de SBEO een zeer belangrijke 

bijdrage geleverd als raadsman en penningmeester van het bestuur. 

Zie bijlage: Ton Pel – in memoriam.  

FRANS BROEKMANS (1940-2020) en JAN PUTMANS (1944-2020)  overleden, trouwe vrienden van 

de SBEO. Wij wensen de familie Pel, Broekmans en Putmans veel sterkte toe bij de verwerking van 

dit grote verlies.  

BESTUUR  

Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden nu Ton Pel is overleden.  

Indien u belangstelling heeft en op wilt komen voor het behoud van het erfgoed Oirschot graag 

melden bij het bestuur.  

CURSUS OIRSCHOTLOGIE  

Op 7 maart is de 5e  cursus Oirschotlogie van start gegaan met een rondleiding door het dorp. 

Helaas hebben we de cursus na de 1e cursusdag moeten verplaatsen naar een latere datum 

vanwege de coronacrisis.  

http://sbeo.nl/PDF_files/Ton%20Pel%20-%20in%20memoriam.pdf


BEDREIGDE GEBOUWEN  

Kerk in Spoordonk.   

De bouw is gestart voor een herontwikkeling.  

Poortgebouw Kazerne .   

Er zijn gesprekken geweest met de gemeente, de heer Hans Sonnemans, de museumdirecteur van 

de Regiments-verzameling Brigade en Garde Prins Irene en de SBEO over de mogelijkheid van een 

afscheiding van het Poortgebouw en de musea van het kazerneterrein. Hierdoor zal het 

Poortgebouw binnen het publiek toegankelijk gebied vallen. 

Het Poortgebouw is voorzien van nieuwe rode pannen en het houten klokkentorentje is 

gerenoveerd en terug op het dak. De inwendige verbouwing voor de herinrichting is uitgesteld, 

verwachting 2012.  

Oude Toren Oostelbeers  

De SBEO heeft met de gemeente contact gehad over de ambities Oude Toren. De vleermuizen en 

kerkuilen mogen blijven omdat de toren niet beklommen kan worden.  

Verder is het concept besproken van de binneninrichting, de terreininrichting met de contouren van 

de voormalige kerk en de periscoop die gericht gaat worden richting Middelbeers.   

Doornboomstraat 5 Middelbeers  

De gemeente heeft goede afspraken met de nieuwe ontwikkelaar van de Doornboomstraat 5. 

Behoud van de hoofdwoning en een gedeelte van Limonadefabriek in combinatie met ongeveer 

twintig nieuwbouw woningen op de locatie.  

Hof van Solms  

Het Hof van Solms is door ontwikkelaar Janssen en de Jong gekocht en het totale pand wordt 

ontwikkeld naar appartementen. Achter het huidige gebouw komen eengezinswoningen en 

appartementen. De ontwikkelaar heeft de SBEO uitgenodigd voor een gesprek over de plannen. 

ERFGOEDBELEID  

Er is per 1 april een nieuwe adviseur erfgoed en monumenten benoemd: 

Akke de Vries-Oosterveen,.akke.devries@oirschot.nl ,aanwezig maandag t/m donderdag. 

De SBEO heeft reeds een telefonisch afspraak met haar gehad. 

Op 13 mei vind de reguliere bijeenkomst plaats over het erfgoedbeleid met wethouder  

Piet Machielsen en adviseur erfgoed Akke de Vries.  

PLATFORM ERFGOED  

Wethouder Piet Machielsen gaat samen met de betreffende ambtenaren een platform Erfgoed 

bijeenroepen voor thema`s betreffende het erfgoed Oirschot.  

De agenda`s van de erfgoedinstellingen Oirschot afstemmen geschiedt nu via Visit Oirschot.  

MONUMENTENCOMMISSIE  

Behandelde plannen in maart:  

▪ Pallande 8  Verbouwing woonboerderij, rijksmonument, plan aangehouden, 

 cultuurhistorisch waardenrapport geëist.   

▪ Nieuwstraat 7  Renoveren dak, details wijzing akkoord.  

▪ Lopensestraat 3  Verbouwen werkschuur, akkoord.  



ENERGIETRANSITIE  

De SBEO gaat een afspraak maken met de nieuwe medewerkster mevrouw Floor Ambachtsheer, 

over de gang van zaken en voor eventuele bijstand van de SBEO betreffende het isoleren van 

monumenten.  

BOTERWIJK-OOST  

Er is een gesprek geweest van de SBEO met ontwikkelaars over voorlopige plannen achter de 

achtertuinen van de woningen Spoordonkseweg langs de Leeuwerikstraat. Een gebied met een 

hoge cultuurhistorische waarde. Nadere berichten volgen.  

KUNSTWERK LOGO MARKT  

Het bestuur van de SBEO heeft bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor het tijdelijk 

plaatsen van een kunstwerk op de Markt van Oirschot. Op 17 maart jl. zou de zitting plaatsvinden 

met de Bezwaarschriftencommissie. Deze zitting is verplaatst naar een nieuwe datum vanwege de 

coronacrisis. Wij houden u op de hoogte.  

BIJEENKOMST SBEO: OIRSCHOTS LANDELIJK ERFGOED  

Op 14 mei a.s. zou een thema bijeenkomst plaatsvinden van de SBEO in de Harmoniezaal van de 

Burgemeester. Het onderwerp is Oirschots Landelijk Erfgoed. Helaas kan ook deze bijeenkomst geen 

doorgang vinden vanwege de coronacrisis. De SBEO heeft een voorzet gemaakt van de nog 

aanwezige historische zandpaden in de gemeente, doorgaande zandpaden naar woonbebouwing en 

kerkenpaden, zie bijlage. Gaarne opmerkingen, aanvullingen, e.d.  

GROOT BIJSTERVELT  

In mei wordt het woon-zorgproject Groot Bijstervelt opgeleverd.  

Zie bijlage SBEO: Groot Bijstervelt: Eind goed al goed.  

BOEK JONGE MONUMENTEN  

De SBEO hoopt in de loop van dit jaar het boekwerk Jonge Monumenten Oirschot uit te brengen 

met een geïllustreerde beschrijving van de gebouwen en de architecten, 1920-1965.  

VRIENDEN BIJDRAGE 2020  

Hierbij bedanken wij onze vrienden en vriendinnen die reeds een financiële bijdrage hebben gedaan 

ter ondersteuning van de werkzaamheden van de SBEO.  

Zonder uw bijdrage kan de SBEO haar werk ook niet doen.   

Voor degenen die nog geen bijdrage 2020 hebben overgemaakt, graag € 20,- op:     

Stichting Behoud Erfgoed Oirschot NL67RABO01272822734.  

Aangezien de SBEO een ANBI status heeft is het bedrag voor de belasting aftrekbaar.  

 

 

  

Bestuur Stichting Behoud Erfgoed Oirschot        25-04-2020  

http://sbeo.nl/nieuws/actueel/zandpaden%20gemeente%20oirschota.pdf
http://sbeo.nl/dossiers/groot-bijstervelt/Groot%20Bijsterveld_eind%20goed%20-%20al%20goed.pdf

