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NIEUWSBRIEF SBEO 18-3
INLEIDING
Voor u ligt nieuwsbrief 3 van de SBEO.
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
• Beleidsprogramma college
• SBEO vriendendag
• Bijdrage 2018
CURSUS OIRSCHOTLOGIE
Op 24 maart is de 3e cursus Oirschotlogie gestart met 24 cursisten, op 16 juni is de afsluiting.
Burgemeester Judith Keijzers-Verschelling heeft ook aan 2 cursussen deelgenomen en zal de
certificaten samen met de voorzitter uitreiken.
De “de vijf wachters”, een stichting voor ondersteuning van de heemkundekringen de Heerlijkheid
Oirschot en den Beerschen Aard, heeft het financiële deel van de SBEO over genomen.
BEDREIGDE GEBOUWEN
Voormalige lagere school Oostelbeers. Er is een principeverzoek voor herontwikkelingsplan
ingediend bij de gemeente voor het omzetten van het bestaande schoolgebouw aan Schoolstraat 4
naar 11 zorgappartementen en 2 beheerderswoningen.
Voormalig gemeentehuis Middelbeers. De bouw is na een lange voorbereiding uiteindelijk gestart.
Kerk in Spoordonk. Er is een definitief bouwplan. Financiering is zo goed als rond.
Poortgebouw Kazerne . Het Poortgebouw op de Generaal-Majoor de Ruyter van Stevenickkazerne
wordt niet gesloopt. De gemeente heeft met Defensie en het Rijksvastgoedbedrijf overeenstemming bereikt voor behoud van het gebouw. Het is nog niet bekend wat de functie wordt van het
gebouw.
Kattenberg 4 Middelbeers “ Het Muizennest” is gesloopt, boerderijtje van 1900. Er wordt een
nieuwe grote boerderij-villa gebouwd.
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ERFGOEDBELEID
De Nota van Uitgangspunten voor de Erfgoednota Oirschot 2018-2028 is goedgekeurd door de
gemeenteraad op 30 januari j. l. Het nieuwe monumenten- en erfgoedbeleid werd breed gesteund
door de Raad. De ambtelijke capaciteit wordt vergroot naar 2 FTE.
Op maandag 18 juni a.s. gaat het bestuur van de SBEO de uitvoering van het beleid bespreken met
de nieuwe portefeuillehouder wethouder Piet Machielsen.
WUBBO
Er heeft een evaluatie plaats gevonden over 4 jaren Wubbo met de gemeente. Hot items die in de
Wubbo (Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot) behandelt worden zijn:
volksgezondheid, veehouderij, landschapsinvulling, infrastructuur, duurzaamheid, energievraagstukken en handhaving.
Het heeft de laatste jaren bij de Wubbo ontbroken aan goede sturing door de gemeente.
De Wubbo heeft wel bestaansrecht maar de slagkracht zal vergroot moeten worden:
- structuur vastleggen met 5 bijeenkomsten per jaar, goede notulen door de gemeente.
- vaste voorzitter en secretaris gemeente.
- ambtelijke ondersteuning en taken vastleggen.
- wisselwerking zekeren tussen college en Wubbo.
- samenstelling van Wubbo met vaste geïnteresseerde groep uit de organisaties.
Het bestuur van de SBEO zal e.e.a. met de nieuwe wethouder op 18 juni a.s. bespreken.
AANDENKEN OUD-BURGEMEESTERS
De SBEO is bezig in samenwerking met de Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot met een
voorstel voor een aandenken voor alle oud burgemeesters van de gemeente Oirschot.
BELEIDSPROGRAMMA COLLEGE
De SBEO heeft voor het nieuwe beleidsprogramma voor het nieuwe college aanbevelingen
ingebracht: Zet in op cultureel erfgoed dan pas een waardig “MONUMENT IN HET GROEN”, zie
bijlage.
In de gemeenteraad van 15 mei j.l. is het nieuwe beleidsprogramma 2018-2022 van de nieuwe
gemeenteraad goedgekeurd. Belangrijkste items voor het erfgoed zijn:
- Stimuleren investeringen in monumenten (behoud door ontwikkeling), geïntegreerd met
toeristenbeleid/Visit Oirschot.
- Een groen (streven naar biodiversiteit), karakteristiek en gezond buitengebied, met ruimte
voor duurzaam ondernemen en nevenactiviteiten.
- Inpassing verbreding A58 als vliegwiel gebruiken voor duurzaamheid en groen.
- Actief beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing, bestrijding verloedering.
- Natuurgebieden in tact houden en mogelijk versterken.
Het bestuur van de SBEO wacht af en zal de uitvoering van het beleidsprogramma met de
desbetreffende wethouders bespreken.
MONUMENTENCOMMISSIE
Elke eerste woensdag van de maand is er een bijeenkomst van de Monumentencommissie in Eersel
met als monumenten-deskundige John van Lierop. Er mogen 2 leden als afgevaardigden van de
2

beide heemkundekringen en de SBEO bij aanwezig zijn. De SBEO zal daar zoveel mogelijk in
deelnemen.
SBEO VRIENDENDAG
De thema avond van de SBEO vindt plaats op 27 juni a.s. bij café Mieke Vingerhoeds.
Het onderwerp is geen sloop maar ” Hergebruik van de boerderij”. Behalve onze vrienden gaan we
ook alle boerderijeigenaren via een persoonlijke brief hierbij uitnodigen. Verder zullen we via een
persbericht ook alle inwoners van de gemeente inlichten over onze bijeenkomst.
Behalve de inleiders, Harrie Maas, John van Lierop en Rik Adriaans zal ook wethouder Piet
Machielsen aan de discussie deelnemen, klik hier voor de Uitnodiging.
In november 2017 is onder de vlag van Agrarisch Erfgoed Nederland een manifest gepresenteerd
“ Gebruik de Boerderij”. Dit manifest is een oproep aan overheden, erfgoedinstellingen en
eigenaren van historische boerderijen, om de waarde en betekenis van het agrarisch erfgoed te
erkennen en zich sterk te maken voor het benutten van historische boerderijen en erven bij de
ingrijpende veranderingen die op de plattelands-samenleving en het landschap afkomen. Elke
langgevel-boerderij is beeldbepalend en karakteristiek voor het buitengebied van Oirschot. Door
goed (her) gebruik van de boerderijen en de omgeving blijven oude verhalen zichtbaar en kunnen
weer nieuwe verhalen ontstaan.
BIJDRAGE 2018
Wij willen aan onze vrienden die de bijdrage van 2018 nog niet betaald hebben, vriendelijk
verzoeken uw vrijwillige bijdrage van € 20,- over te maken op:
NL67 RABO 0127282734 t.n.v. Penningmeester SBEO
De SBEO is een door de belastingdienst erkend als culturele ANBI instelling.

Bestuur Stichting Behoud Erfgoed Oirschot

04-06-2018
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Vrienden en vriendinnen van de SBEO
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot op
woensdag 27 juni vanaf 19.45 in café Vingerhoeds Oude Grintweg 90 Oirschot.
Het thema van de avond luidt: “Hergebruik van de Boerderij”
Vele boerderijen verliezen de komende jaren hun landbouwfunctie, waaronder een groot aantal
historische waardevolle gebouwen en erven. De SBEO vraagt aandacht voor behoud door middel
van herbestemming van zoveel mogelijk van deze vaak monumentale historische boerderijen. De
komende Omgevingswet verplicht de gemeente om expliciet aan te geven welke kwaliteiten zij
willen behouden en ontwikkelen. Het agrarisch erfgoed in Oirschot zal daar in “ Oirschot een
Monument in het Groen” een belangrijk thema zijn.
Inleiders lezingen:
- Drs. Harrie Maas, directeur van het Monumentenhuis Brabant
Nieuwe Omgevingswet, cultureel erfgoed, hergebruik monumenten.
- John van Lierop, lid Monumentencommissie Oirschot, bouwhistorie
Onderzoek bouwhistorie boerderijen, restauratie en hergebruik.
- Rik Adriaans, Bouwkunstarchitecten Oirschot
Hergebruik kerken, hergebruik boerderijen, splitsing boerderijen
- Discussie met inleiders en wethouder Piet Machielsen
Wij kijken uit naar uw komst op woensdag 27 juni a.s.
U bent van harte welkom. Het belooft een gezellige, informatieve avond te worden !
De bijeenkomst is gratis, wel gaarne deelname aanmelden via s.beo@hotmail.com.
Hoogachtend, Bestuur van de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot

terug naar
nieuwsbrief
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