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NIEUWSBRIEF SBEO 16-2
INLEIDING
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van het jaar 2016.
Er is weer het nodige gebeurd, waar wij u deelgenoot van willen maken.
Hierin vindt u informatie over:
1. geldkiosk Markt
2. vriendenbijeenkomst gehouden op 26 mei,
3. cursus Oirschotlogie,
4. viering 10 jarig bestaan van de SBEO
5. donatie 2016.

GELDKIOSK MARKT
De Rabo bank heeft ons meegedeeld dat zij vanwege de vele protesten uit de Oirschotse
gemeenschap en het ontbreken van een breed draagvlak, besloten heeft om af te zien van de
plaatsing van de geldkiosk.
Wij hebben daarna het beroep tegen de beslissing van de gemeente bij de rechtbank in
’s-Hertogenbosch ingetrokken.
De gemeente zal de omgevingsvergunning intrekken.
Gelukkig hebben we met deze actie kunnen voorkomen dat onze fraaie Markt nog verder
verrommelt.

VRIENDENBIJEENKOMST OP 26 MEI IN DE OIRSPRONG
Deze bijeenkomst stond in het teken van de cursus Oirschotlogie.
Jac. Biemans (een van de grondleggers van de cursus Boschlogie) gaf een enthousiaste en
interessante inleiding over deze cursus.
Ad van der Aa, bestuurslid van het Roois Cultureel Erfgoed en een van de drijvende krachten achter
de cursus Rooilogie, vertelde over de ervaringen van de eerste gehouden cursus.
Daarna was er een discussie met vertegenwoordigers van diverse culturele organisaties.
Hieruit mag geconcludeerd worden dat er belangstelling is voor een cursus Oirschotlogie.
Er is met een aantal vertegenwoordigers van organisaties afgesproken om te komen tot de vorming
van een werkgroep.
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OIRSCHOTLOGIE
Er zijn gesprekken gevoerd met beide Heemkundekringen, IVN, en VVV/Centrummanagement. Dit
heeft geresulteerd in de vorming van een voorlopige werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de
Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot, Den Beerschen Aarden de SBEO zitting hebben. Zij gaan
actief de andere organisaties benaderen om leden te werven voor de werkgroep.
De werkgroep krijgt tot taak een opzet te maken voor een cursus Oirschotlogie.
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.
Aanbod van de cursus o.a. natuur, cultuur en erfgoed, ontwikkeling en groei van de gemeente,
architectuur, landschap, bestuur, folklore en gebruiken.

VIERING 10 JARIG BESTAAN SBEO
Dit jaar bestaat de SBEO 10 jaar.
Het bestuur wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en organiseert daarom een fotowedstrijd om
ons cultureel erfgoed onder de aandacht van de Oirschotse bevolking te brengen.
We hebben al eerder onze vrienden uitgenodigd om foto’s in te sturen. Hierbij doen wij nog een
beroep op onze vrienden om t/m 30 juni foto’s in te sturen.
9 en 10 juli zullen de genomineerde foto’s worden tentoongesteld in het Hof van Solms. Hier
kunnen alle bewoners van de gemeente de beste foto’s bewonderen en een beoordeling geven
voor de publieksprijs.
Een onafhankelijke jury zal de foto’s beoordelen voor de juryprijs.
Voor het reglement zie www.sbeo.nl.
Op 20 juli zal wethouder Caspar van Hoek in de Enck om 19.30 uur de prijswinnaars bekend maken
waarna in een gezellig samenzijn het 10 jarig bestaan zal worden gevierd. U bent hierbij van harte
uitgenodigd.
OVERLEG GEMEENTE
Op 25 mei heeft er een overleg met de gemeente plaatsgevonden met wethouder Caspar van Hoek
en Martijn Groenenstein en de SBEO. De gemeente heeft een nieuwe medewerkster aangetrokken
voor het cultuurhistorisch beleid en de monumenten, Annélien van Kuilenburg. Zij gaat een
voorstel doen voor het Monumentenbeleid van de gemeente.

BEDREIGDE GEBOUWEN
Voormalige lagere school Oostelbeers. Geen gegevens over stand van zaken herbestemming.
Voormalig gemeentehuis Middelbeers. Het college van B&W verleent medewerking aan recente
variant: grand café met zaal en terras aan voorzijde, negen hotelkamers en huurappartementen.
Het bestemmingsplan moet nog hieraan gewijzigd worden.
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Kerk in Oostelbeers. Het herbestemmingsplan is gereed en akkoord. De bouwaanvrage kan in gang
gezet worden.
Kerk in Spoordonk. Er is een opdracht gegeven aan een architect om voorstellen uit te werken.
Markt 12, 12a. Er is een bouwvergunning verleend voor aanpassing van het gebouw.

KLOOSTER GROOT BIJSTERVELT
Het plan van VB2 Vastgoed is als beste uit de bus gekomen. Er waren 7 partijen die een plan hadden
ingediend bij de gemeente voor de herontwikkeling van het voormalige Montfortanenklooster. 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.
De SBEO heeft vorig jaar alle plannen beoordeeld en vond het plan van VB2 Vastgoed een goed plan
met een gering aantal eenheden en sloop van de oostelijke vleugel. Het definitieve plan is bij de
SBEO nog niet bekend.

BIJDRAGE 2016
Wij willen alle vrienden die middels een financiële bijdrage ons in 2016 hebben gesteund, van harte
bedanken. De vrienden die dit vergeten zijn, vragen wij alsnog om een bijdrage. Wij kunnen niet
zonder de financiële steun van onze vrienden omdat we geen gemeentelijke subsidie willen
ontvangen om zo onafhankelijk mogelijk van de gemeente te kunnen werken.
Mogen wij u daarom verzoeken uw vrijwillige bijdrage van minimaal € 20 over te maken op:
NL67 RABO 0127282734 t.n.v. Penningmeester SBEO
Wilt u een factuur op naam? Een telefoontje naar het secretariaat 0499 571456 of mailtje naar
s.beo@hotmail.com is voldoende.

Bestuur Stichting Behoud Erfgoed Oirschot
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