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NIEUWSBRIEF SBEO 17-3
INLEIDING
Voor u ligt de laatste 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:
• Cursus Oirschotlogie
• Bedreigde gebouwen
• Erfgoedbeleid
• WUBBO
• Ed Steger
• Bijdrage 2017
CURSUS OIRSCHOTLOGIE
Op 16 september is de 2e cursus Oirschotlogie van start gegaan met 19 cursisten. Op 9 december is
al weer de laatste les over Oirschots dialect en Volksverhalen. Na deze les vindt de uitreiking van de
certificaten plaats door de nieuwe burgemeester Judith Keijzers-Verschelling.
In maart 2018 start weer een nieuwe cursus, belangstellenden kunnen zich aanmelden via de site.
www.oirschotlogie.nl. In 2018 zal het financiële verantwoordelijke deel van de cursus overgaan van
de SBEO naar de Stichting de Vijf Wachters, een stichting van de beide heemkundeverenigingen:
“ De Heerlijkheid Oirschot” en “Den Beerschen Aard”.
BEDREIGDE GEBOUWEN
Voormalige lagere school Oostelbeers. Er is een principeverzoek voor herontwikkelingsplan
ingediend bij de gemeente voor het omzetten van het bestaande schoolgebouw aan de Schoolstraat
4 naar 11 zorgappartementen en 2 beheerderswoningen.
Voormalig gemeentehuis Middelbeers. Het bestemmingsplan en bouwplan is door de gemeente
goedgekeurd.
Kerk in Spoordonk. Er is een definitief bouwplan. Financiering is zo goed als rond.
Bestseweg 3. Het bijzondere wederopbouwpand is jammer genoeg gesloopt. Onze contacten met
de gemeente hierover hebben helaas niets meer opgeleverd.
Poortgebouw Kazerne . De gegadigde voor de koop van het Poortgebouw van de Kazerne heeft zich
teruggetrokken. De gemeente zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe koper voor de
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herbestemming tot een horeca gelegenheid. De SBEO heeft contanten met BOEI Nationaal
Maatschappij tot Restaureren & herbestemmen van Cultureel Erfgoed.
Spoordonkseweg 84 langgevelboerderij, gemeentelijk monument, verbouwing stil gelegd door
gemeente.
Bollen 11, boerderij wordt gesloopt en vervangen door een boerderette.
OUDE TOREN OOSTELBEERS
Op 27 juni 2017 is er een bijeenkomst geweest over de restauratie en de herbestemming. De
gemeente heeft nog steeds geen beslissing genomen over de verbouwing en het gebruik van de
Oude Toren. Hoe kunnen we de toren beleefbaar maken !!!!
ERFGOEDBELEID
De Nota van Uitgangspunten voor de Erfgoednota Oirschot 2018-2028 is verschenen, zie bijlage 1.
De SBEO heeft ook hierop een reactie naar de gemeente gegeven, zie bijlage 2.
In de conceptnota was het voorstel voor extra mankracht, 1,5 FTE zodat 2FTE aan het werk kon om
de achterstand en de bestaande en nieuwe taken op te pakken’ Helaas is de mankracht in het
definitieve stuk aangepast aan 1FTE. Zo raken we nog verder van huis met ons Erfgoed.
In goed overleg met het Monumentenhuis Brabant is een mooi Erfgoednota tot stand gekomen
maar er moet wel een goede uitvoering aan gegeven worden.
Op 12 december vindt de opiniërende raadsbijeenkomst plaats over de Erfgoednota en op 30
januari de besluitvormende raadsvergadering. Wij hopen vele vrienden van de SBEO te
verwelkomen bij deze bijeenkomsten om het bestuur te ondersteunen.
Zie verder de website www.sbeo.nl voor de verslagen bijeenkomsten.
WUBBO
Er is slechts een bijeenkomst geweest met de begeleidingsgroep Randweg Oirschot. De gemeente
wil een nieuwe Randweg aanleggen voor het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid
in de wijk Moorland en het gebied de Kemmer door (doorgaand) verkeer weg te nemen op de
Eindhovensedijk, Moorland en het Slingerbos. De weg moet zich schikken in het landschap.
AANDENKEN OUD-BURGEMEESTER ED STEGER
Al in 2012 is de SBEO samen met de Heemkundekring “ De Heerlijkheid Oirschot” en oud wethouder
Theo van de Loo bezig geweest voor een aandenken aan oud- burgemeester Ed Steger. De vraag
toen was een straat of plein na hem te noemen. Helaas is daar tot nu nog niets van gekomen.
Ed Steger was burgemeester in Oirschot van 15 april 1938 tot 28 oktober 1967. De heer Ed Steger
heeft een bijzondere bijdrage geleverd aan het behoud van het historische Oirschot en wordt
daarom wel de conservator van Oirschot genoemd.
De SBEO en de Heemkunde hebben nu het plan opnieuw opgepakt en willen een plaquette voor
hem plaatsen. Er is een positief gesprek geweest met burgemeester Ruud Severijns. Deze vindt dat
er een zorgvuldig traject moet worden doorlopen en schuift het door naar de nieuwe burgemeester
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Judith Keijzers-Verschelling. In het komende gesprek op 8 december met de nieuwe burgemeester
zullen we dit onderwerp aan de orde brengen.
BESTUUR
In 2017 heeft het bestuur 2 nieuwe bestuursleden benaderd om in het bestuur deel te nemen.
Mariette van Berkel en Peter van Dijk. Beiden hebben zich goed ingewerkt zodat we weer een
volledig bestuur ter beschikking hebben. Ben van Dorst is na 10 jaren uit het bestuur getreden, wij
danken hem nogmaals voor zijn inzet voor het behoud van het erfgoed Oirschot.
VRIENDEN
Wij danken al onze vrienden en vriendinnen voor de bijdrage en het vertrouwen dat wij van u
mogen ontvangen. Wij wensen onze vrienden prettige feestdagen en een goed 2018.
BIJDRAGE 2017
Wij willen aan degenen die de bijdrage van 2017 nog niet betaald hebben, vriendelijk 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

04-12-2017
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