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NIEUWSBRIEF SBEO 18-4
INLEIDING
Voor u ligt nieuwsbrief 4 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
• WUBBO
• Overleg wethouder
• Erfgoednota
• SBEO vriendendag
CURSUS OIRSCHOTLOGIE
Op zaterdag 16 juni is de 3e cursus Oirschotlogie succesvol afgesloten. Burgemeester Judith Keijzers
heeft het certificaat Oirschotlogie aan 24 cursisten uitgereikt. In maart 2019 start de 4e cursus, zie
verder voor informatie www.oirschotlogie.nl
BEDREIGDE GEBOUWEN
Voormalige lagere school Oostelbeers. Er ligt een principeverzoek voor een herontwikkelingsplan
van het bestaande schoolgebouw bij de gemeente. Financiën nog niet rond.
Voormalig gemeentehuis Middelbeers. De restauratie en de uitbreiding nieuwbouw zijn gestart.
Kerk in Spoordonk. Er ligt een definitief verbouwplan. Ondanks toegekende subsidies (IDOP en
Provincie) is de financiering nog niet 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. Wat de functie wordt van het gebouw is nog niet
bekend.
Hoogeindseweg 6. In 2008 is reeds een vergunning verleend voor splitsing boerderij. In 2013 is deze
boerderij van de lijst van gemeentelijke monumenten verdwenen. De boerderij wordt thans met
gewijzigd plan verbouwd tot 2 woningen zonder een aanvrage nieuwe vergunning !!!
Bleek 2 Boerderij wordt verbouwd. In een nieuwe stal komen 3 vakantie woningen. Een gesprek
van de SBEO met de aanvrager volgt.
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WUBBO
Wethouder Piet Machielsen betreurt het dat de Wubbo (Werkgroep Uitvoering Buitengebied
Oirschot) momenteel niet goed functioneert. De wethouder ziet graag dat de leden van de Wubbo
meer actief meedenken en organiseren om meer betrokkenheid te genereren. Hij stelt voor om
bijvoorbeeld een jaarprogramma op te stellen waarbij thema`s gekozen kunnen worden en per
thema een bijeenkomst/sessie georganiseerd wordt. De wethouder zal zelf de leiding in het proces
nemen.
OVERLEG WETHOUDER
Op 18 juni is er een bijeenkomst geweest met Piet Machielsen, de nieuwe portefeuillehouder van
erfgoed en monumenten. Vele onderwerpen zijn er aan de orde gekomen die de wethouder verder
gaat onderzoeken en via ambtenaar Martijn de Jong zal terugkoppelen naar de SBEO.
Behandelde punten:
- Minimaal 2x per jaar overleg wethouder met SBEO.
- De SBEO wordt meer betrokken bij de uitvoering van de Erfgoednota.
- Gewenste ambtelijke uitbreiding erfgoed wordt in kadernota verder bepaald, het college
gaat voor 2FTE.
- De Erfgoedkaart zal geactiveerd worden.
- De oude beschermwaardige muren van de gemeente zijn gedocumenteerd en gewaardeerd.
De gemeente zal nagaan op welke wijze deze te beschermen.
- De gemeente zal nader bekijken hoe ze de “verrommeling” in de gemeente door o.a. prefab
mantelzorgwoningen en in het buitengebied verder kunnen tegengaan, b.v. erfbeplanting.
ERFGOED- EN CULTUURINSTELLINGEN GEMEENTE OIRSCHOT.
Er zijn reeds enkele bijeenkomsten geweest voor agendaoverleg erfgoed- en cultuurinstellingen van
de gemeente. Het doel is de projecten en bijeenkomsten van de verschillende organisaties met
elkaar te bespreken en de agenda`s van openbare bijeenkomsten op elkaar af te stemmen.
ERFGOEDNOTA
In het overleg erfgoed- en cultuurinstellingen is door de gemeente o.l.v. wethouder Piet Machielsen
een toelichting gegeven op het uitvoeringsplan van de Erfgoednota.
Oirschot wil zich de komende jaren gaan profileren als erfgoeddorp. Aan het erfgoed ontleent de
gemeente haar identiteit en heeft ook raakvlakken met wonen, zorg en economie. Bij het
uitvoeringsplan wil Piet de erfgoedorganisaties als deskundigen uit het veld betrekken.
Opmerkingen uit het overleg:
- erfgoed moet een hedendaagse betekenis hebben.
- erfgoed is meer dan stenen, ook het immaterieel en het roerend erfgoed horen erbij.
- zorg voor bescherming van karakteristieke gebieden en panden (boerderijen).
De erfgoednota wil dit doel onder meer bereiken (analoog aan de Provincie) via verhaallijnen:
religieus-, bestuurlijk-, bevochten- en innovatief erfgoed
De gemeente heeft de Brandstore in het leven geroepen om Oirschot erfgoeddorp te “branden,
vermarkten en promoten”.
De gemeente denkt aan meerjarige uitvoeringsprogramma`s waarin een verhaal(lijn) gezamenlijk
uitgewerkt en uitgevoerd wordt. Piet Machielsen en Arthur de Vries doen een voorstel voor een
uitvoeringsplan en mogelijkheden.
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ERFGOEDVERORDENING EN SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN
De gemeente heeft een concept gemaakt voor het aanpassen van de Erfgoedverordening en de
Subsidieverordening Monumenten 2018. Het is voornamelijk een toevoeging voor het roerende
erfgoed. Het bestuur SBEO heeft een reactie hierop gegeven met name over de inbreng van de
plaatselijke deskundigheid bij de Monumentencommissie.
Voor de monumentenzorg is jaarlijks vanaf 1995 slechts een bedrag van € 43.658,- beschikbaar voor
de gemeentelijke monumenten. Dit bedrag moet hoognodig verhoogd worden en de uitkeringen
aangepast voor meerdere gemeentelijke monumenten.
AANDENKEN OUD-BURGEMEESTERS
De SBEO is bezig in samenwerking met de Heemkundekring de Heerlijkheid Oirschot met een
voorstel voor een aandenken voor alle overleden oud burgemeesters van de gemeente Oirschot.
MONUMENTENCOMMISSIE
Elke eerste woensdag van de maand is er een bijeenkomst van de Monumentencommissie in Eersel
met als monumentendeskundige van de gemeente John van Lierop. De SBEO zal proberen bij alle
bijeenkomsten aanwezig te zijn. Afgevaardigden voor de SBEO zijn: Frans Adriaanse en Peter van
Dijk.
SBEO VRIENDENDAG
De thema avond van de SBEO heeft plaatsgevonden op 27 juni a.s. bij café Mieke Vingerhoeds.
Het onderwerp was geen sloop maar ” Hergebruik van de boerderij”.
De opkomst was overweldigend, 130 man, er blijkt een grote behoefte te bestaan voor goede
informatie over het behoud van historische boerderijen.
Harrie Maas, directeur van Monumentenhuis Brabant: de omgang met het cultureel erfgoed wordt
geregeld in de nieuwe Omgevingswet die in 2021 ingaat. Er wordt een brede definitie van cultureel
erfgoed in de fysieke omgeving gehanteerd. Het gaat om de gebouwde en aangelegde
monumenten, archeologische monumenten, dorpsgezichten en waardevolle cultuurlandschappen.
De structuurvisie wordt vervangen door een omgevingsvisie. In deze omgevingsvisie staan de
ontwikkelingen en ambities voor bouwwerken, infrastructuur en cultureel erfgoed. De burger moet
meer betrokken worden, draagvlak is onmisbaar voor monumentenzorg.
John van Lierop, bouwhistoricus, architect. Wil als lid van de Monumentencommissie Oirschot zich
inzetten voor algemeen nut, kennis delen en monumenteneigenaren inspireren en op weg helpen.
Toont voorbeelden van goede en slechte verbouwingen met en zonder respect voor de historie van
de boerderij. De zichtbare kenmerken van een boerderij moeten behouden blijven, een woon- en
een bedrijfsgedeelte. Ook de veel voorkomende boerderettes komen ter sprake, een
onaantrekkelijke quasi-historische bebouwing, een villa met plattelandskenmerken en een rieten
kap.
Rik Adriaanse, architect Bouwkunstarchitecten Oirschot, pleit vooral voor het behoud van het
verhaal en de herinnering niet alleen voor het gebouw maar ook van de omgeving. Rik pleit verder
voor een mogelijkheid van een uitbreiding van woningen in het buitengebied door extra woningen
toe te staan in een groep rondom bestaande boerderijen en nederzettingen.
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Piet Machielsen, wethouder. Piet is voorstander van meer maatwerk en mogelijkheden bij
herbestemming en verbouwingen. De kwaliteit moet voorop staan.
Voor de volledige inleidingen graag melden bij s.beo@hotmail.com
OPEN MONUMENTENDAG
Zaterdag 8 september: locatie kruis Oude Grindweg vermoorde Italiaanse marskramer Giovanni
Castione. Onthulling informatiebord, presentatie boekje met feiten rondom de moord, routekaart
van het nieuwe “ Castione wandelpad ”.
Zondag 9 september: torenbeklimming en bezichtiging opengestelde monumenten.
Nadere gegevens volgen.
RESTAURATIEFONDS
Minister van Engelshoven van het Ministerie van OCW heeft met de brief “ Erfgoed Telt” laten
weten dat de fiscale aftrek voor rijksmonumenten per 2019 wordt omgezet in een subsidieregeling.
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
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