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NIEUWSBRIEF SBEO 16-3
INLEIDING
Voor u ligt inmiddels de derde nieuwsbrief van het jaar 2016.
Er is weer het nodige gebeurd, waar wij u deelgenoot van willen maken.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
 Cursus Oirschotlogie
 Viering 10 jarig bestaan van de SBEO, vriendenbijeenkomst gehouden op 26 mei,
 Bedreigde gebouwen
 Groot Bijstervelt
 Oude Toren Oostelbeers
 Erfgoedbeleid
 Nieuwe bestuursleden gezocht
 Bijdrage 2017
 Nawoord

CURSUS OIRSCHOTLOGIE
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 docenten en
lokaliteiten gevonden. Er zal verder nog een website gemaakt gaan worden.
In januari kan er op deze cursus ingeschreven worden.
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 cursus wordt gegeven op 7 zaterdagochtenden om de 2 weken, begint op 4 maart en eindigt
op27 mei.
De projectgroep heeft van de gemeente een subsidie voor dit project ontvangen.
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VIERING 10 JARIG BESTAAN SBEO
Dit jaar bestaat 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 fotoprijzen 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.”

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.
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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. We gaan proberen om de eigenaar te overtuigen dat het pand de moeite waard is om
behouden te blijven.
Bollen 11. Oude boerderij te koop.

GROOT BIJSTERVELT
Het plan van VB2 Vastgoed behelst een hoogwaardige, levensloopbestendige woonzorgvoorziening. 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. Iedereen was
lovend over het plan.
De SBEO is dan ook zeer gelukkig te meer daar het plan erg veel lijkt op wat door ons jaren geleden
is gepresenteerd 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).

ERFGOEDBELEID
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.
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 Wat verwachten we van elkaar?.
Op korte termijn wordt/is gestart met de volgende actiepunten:
 Actualisatie van de gemeentelijke website. Planning najaar 2016.
 Uitvoering cultuurhistorische quickscan. De huidige gemeentelijke monumentenlijst en de
lijst met beeldbepalende objecten zal worden geactualiseerd door het Monumentenhuis
Brabant. Planning najaar 2016.
 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.

NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Ben van Dorst heeft te kennen gegeven per 1 januari 2017 te stoppen als bestuurslid/secretaris.
Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden om de vacature in te vullen.
Het zou fijn zijn als er aanmeldingen uit Oostelbeers en Spoordonk zouden komen zodat deze
kernen ook vertegenwoordigd zijn in het bestuur.
Zonder een adequaat bestuur is de SBEO niet in staat om zijn taken te verrichten. Dus mocht u zich
geroepen voelen, aarzel niet en neem contact op.

BIJDRAGE 2017
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.
Wij hopen dat u ons in 2017 weer steunt met uw bijdrage.
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.
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NAWOORD
Het jaar 2016 is bijna voorbij. 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
doorgaan.
Verder gaat Groot Bijstervelt een nieuwe bestemming krijgen. In de gepresenteerde plannen zien
we bijna alles terug wat de SBEO indertijd heeft voorgesteld zoals geen bebouwing in het park en
behoud van de zijgevels.
De SBEO heeft ook het initiatief genomen om een cursus Oirschotlogie te organiseren.
We participeren volop in de ontwikkeling van een nieuw erfgoedbeleid.
Kortom we hebben niet stil gezeten.
Om dit werk te kunnen doen hebben we gemotiveerde bestuursleden, een grote vriendenkring en
geld nodig.
De SBEO dankt al de vrienden die ons in 2016 financieel en op andere wijze hebben ondersteund.
Verder wensen wij u en uw naasten een prettig Kerstfeest en een heel gelukkig en gezond 2017.

Bestuur Stichting Behoud Erfgoed Oirschot

19-12-2016
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