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NIEUWSBRIEF SBEO 17-1
INLEIDING
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het jaar 2017.
Er is weer het nodige gebeurd, waar wij u deelgenoot van willen maken.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
 Nieuw adres secretariaat
 Nieuwe bestuursleden
 Cursus Oirschotlogie
 Bedreigde gebouwen
 Groot Bijstervelt
 Erfgoedbeleid
 Bijdrage 2017
NIEUW ADRES SECRETARIAAT
Ben van Dorst is per 1 januari gestopt als secretaris van de SBEO. Hij is 10 jaar bestuurslid geweest
en 5 jaren secretaris. Wij bedanken Ben voor zijn bijdrage aan de SBEO. Het bestuur heeft op
gepaste wijze afscheid van hem genomen. Het nieuwe secretariaat van de stichting is gevestigd bij
de voorzitter op Parallelweg 68 5688VP Oirschot.
De heer Bert Creemers gaat de internetsite van de SBEO beheren.

NIEUWE BESTUURSLEDEN
Het is het bestuur van de SBEO gelukt 2 nieuwe bestuursleden te vinden.
- Mariette van Berkel, beeldhoudster en
- Peter van Dijk
Beiden zullen zij het huidige bestuur gaan ondersteunen betreffende het behoud van het Erfgoed
Oirschot. De huidige bestuursleden zijn verder Frans Adriaanse, voorzitter, Ton Pel, penningmeester
en Johan Jansen.
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CURSUS OIRSCHOTLOGIE
Op 4 maart j.l. is de eerste cursus Oirschotlogie van start gegaan met 18 deelnemers. Er waren 42
aanmeldingen.
Het is de projectgroep, waarin vertegenwoordigers van de Heemkundekring De Heerlijkheid
Oirschot, Den Beerschen Aard, IVN, VVV en de SBEO, gelukt 10 gastdocenten te zoeken.
De cursus bestaat uit 7 cursusbijeenkomsten:
- 1. Frans van Haaren: Algemene geschiedenis en rondwandeling door het centrum.
- 2. Anton Neggers: Historie en bestuur.
- 3. Frans Adriaanse: Dorpsontwikkeling en architectuur.
- 4. Jan van Vroenhoven: De Beerzen.
- 5. Wim van de Biggelaar: Religieus erfgoed.
Arthur de Vries: Industrieel Erfgoed.
Clara van Esch: Onderwijs.
- 6. Jac. Van Nunen: Natuur- en Landschappelijke ontwikkeling, huifkartocht buitengebied.
- 7. Hanneke van den Bogaard: Folklore en gebruiken.
Alda van de Ven en Leon Vingerhoets: Oirschotse dialect(en) en volksverhalen.
Op zaterdag 27 mei wordt de eerste cursus afgesloten met uitreiking van de certificaten. Hierbij zijn
ook vertegenwoordigers van Boschlogie, Rooilogie en burgemeester Ruud Severijns uitgenodigd.
In september gaan we starten met de 2e cursus, zie verder voor aanmeldingen de site
www.oirschotlogie.nl.
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.
De wijziging van het bestemmingsplan ligt ter visie.
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 als zodanig in het bestemmingsplan Centrum is vermeld en dus geen bescherming heeft. Pand
is verkocht en dreigt gesloopt te gaan worden.
Bollen 11. Oude boerderij is verkocht en wordt waarschijnlijk nieuwbouw.
Spoordonkseweg 94, gemeentelijk monument, is verkocht en wordt gerestaureerd.
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. Op 21 maart j.l. heeft het bestuur van de SBEO een uitgebreid overleg gehad met
de ontwikkelaar en de gemeente over het plan.
De SBEO is gelukkig met het plan, de aangebouwde vleugels van het klooster blijven behouden, het
deel tussen de kapel en de linker vleugel wordt gesloopt evenals de rechter dwars staande vleugel.
De SBEO vindt het jammer dat de boerderij wordt gesloopt en heeft verder gevraagd of de oprijlaan
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vanaf de Bestseweg en de wandelpaden naar het buitengebied de Heezen bij het plan betrokken
kunnen worden.
OUDE TOREN OOSTELBEERS
Op 20 april 2016 is er een presentatie geweest met enkele schetsontwerpen voor de Oude Toren.
Er is gekozen voor één optie die verder uitgewerkt zal gaan worden.
Functie wordt educatief waarbij een atrium wordt gemaakt (rondom zitplaatsen). De gemeente
heeft ons verteld dit plan z.s.m. verder uit te gaan werken.
ERFGOEDBELEID
In januari is er een bijeenkomst geweest met de gemeente en de “werkgroep Erfgoed”,
afvaardingen van de heemkundekringen van Oirschot en de Beerzen en de SBEO over het
erfgoedbeleid. Verder is er op 4 april een B&W-informatiebijeenkomst over “Erfgoedbeleid”
geweest met de gemeenteraad en op 20 april jl. een overleg met de “werkgroep Erfgoed”.
Hierbij zijn de volgende zaken besproken:
 Actualisatie van de gemeentelijke website, is gereed.
 Uitvoering cultuurhistorische QuickScan. De huidige gemeentelijke monumentenlijst en de
lijst met beeldbepalende objecten zijn geactualiseerd door het Monumentenhuis Brabant.
De werkgroep heeft tot 3 mei de mogelijkheid opmerkingen op deze QuickScan te maken.
Er kunnen geen gemeentelijke monumenten meer aan de lijst toegevoegd worden, mogelijk
wel nieuwe i.p.v. vervallen gemeentelijke monumenten.
 Actualisatie erfgoedkaart. De erfgoedkaart is nu zeer objectgericht. Hoe kan daar een
werkbaar document van worden gemaakt? Hier zal samen met de erfgoedinstanties nog
verdere invulling aan worden gegeven.
 Verder is door de gemeente toegezegd:
Voor juni komt er een voorstel met de kaders betreffende het Erfgoedbeleid, er komt een
volledige mankracht, 1,0 fte op het Erfgoedbeleid i.p.v. nu 0,2 fte, handhaving wordt
uitgebreid en er komt één aanspreekpunt voor erfgoed bij de gemeente. Aan de
Monumentencommissie worden afgevaardigden van de plaatselijke erfgoedinstanties
toegevoegd. Er komt een voorstel van de gemeente met een lijst met straten en gebieden
voor een gebiedsbescherming.
In september volgt een opiniërende raadsvergadering over het gewijzigde erfgoedbeleid met in
oktober een definitieve besluitvormende vergadering.
Eindelijk is de gemeente voortvarend aan de slag. De SBEO is daar uiteraard verheugd over en zal
alles doen om in dit proces op een positieve manier te participeren.
Zie verder de website www.sbeo.nl voor de verslagen bijeenkomsten.
BIJDRAGE 2017
Wij willen alle vrienden vragen om de SBEO weer met een financiële bijdrage voor 2017 te steunen.
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.
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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 572559 of mailtje naar
s.beo@hotmail.com is voldoende.

Bestuur Stichting Behoud Erfgoed Oirschot

28-04-2017
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