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NIEUWSBRIEF SBEO 18-5
INLEIDING
Voor u ligt nieuwsbrief 5 van de SBEO, de laatste van het jaar 2018.
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
• Erfgoedbeleid gemeente
• Overleg wethouder
• Monumentencommissie
• Zorg voor Doy
• Europese privacywetgeving
• Site SBEO
• Bijdrage 2018
CURSUS OIRSCHOTLOGIE
Op zaterdag 16 juni is de 3e cursus Oirschotlogie succesvol afgesloten. Burgemeester Judith Keijzers
heeft het certificaat Oirschotlogie aan 24 cursisten uitgereikt. Op 9 maart 2019 start de 4e cursus,
zie verder voor informatie www.oirschotlogie.nl. In het najaar van 2019 is het plan te starten met
verdiepingscursussen voor ex-cursisten. Mogelijke onderwerpen: architectuurroute, landgoed
Baest, kloosters, tweede wereldoorlog, kazerne e.d.
BEDREIGDE GEBOUWEN
Voormalige lagere school Oostelbeers. Het herontwikkelingsplan voor het omzetten van het
bestaande schoolgebouw aan de Schoolstraat naar 11 zorgappartementen voor begeleid wonen
handicapten met 2 beheerderswoningen gaat door. Eindelijk een mooie bestemming voor dit
bijzonder en beeldbepalend pand in Oostelbeers.
Kerk in Spoordonk. Er ligt een definitief verbouwplan. Ondanks toegekende subsidies (IDOP en
Provincie) is de financiering nog niet rond, oorzaak flinke prijsstijgingen bouw.
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.
1

WUBBO
Wethouder Piet Machielsen is bezig met de oprichting van een nieuwe werkgroep voor het
buitengebied, “de Groene Tafel”, die de WUBBO moet gaan vervangen.
In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van allerlei organisaties, van de erfgoedinstellingen,
natuur en landschap, ZLTO, Baest e.d.
Hot items zullen in deze werkgroep behandeld worden zoals landschapsinvulling, hergebruik
boerderijen, energieparken, handhaving e.d.
ERFGOEDBELEID
In het voorjaar is de Erfgoednota Oirschot 2018-2028 goedgekeurd door de gemeenteraad. Tevens
werd vastgesteld dat de ambtelijke capaciteit zou worden uitgebreid naar 2 Fte.
In de nieuwe begroting is 1 Fte opgenomen voor een ambtenaar voor de uitvoering van de
Erfgoednota en het immaterieel erfgoed.
Helaas is in de nieuwe begroting van 2019 geen extra mankracht voor het gebouwd erfgoed
opgenomen. Het bestuur van de SBEO heeft daarom een boze brief naar de Gemeenteraad en het
College gestuurd. Zonder aankondiging of overleg met de SBEO werden toezeggingen genegeerd.
Weer uitstellen van ambtelijke capaciteit voor het behoud van het gebouwd erfgoed was voor de
stichting weer een nieuwe teleurstelling.
Met 0,2 Fte is geen goed erfgoedbeleid voor de monumenten van Oirschot mogelijk. De achterstand
van 5 jaren zonder ambtelijke ondersteuning is niet meer in te lopen. Zoals in de Erfgoednota is
vermeld is een specialist nodig op het gebied van cultuurhistorie en architectuur-bouwhistorie.
Deze fulltime beleidsmedewerker voor het erfgoed, moet een vast aanspreekpunt zijn voor
bewoners, eigenaren en collega`s.
Verder moeten snel de bedreigde parels van de “jonge monumenten” beschermd worden.
In de vergadering van de gemeenteraad op 30 oktober jl. werd nog wel een motie aangenomen van
Dorpsvisie. Er werd een beroep gedaan op het college om de 0,5 Fte zo snel mogelijk in te zetten en
daarom, nu of bij de eerste BURAP 2019 te bezien of er middelen over zijn en, zo ja, deze dan in te
zetten voor de extra Fte voor het gebouwd erfgoed.
Dit zal betekenen: vóór 2020 niet voldoende ondersteuning van de gemeente voor het gebouwd
erfgoed.
OVERLEG WETHOUDER
Op 26 november is er een bijeenkomst geweest met Piet Machielsen, portefeuillehouder van het
erfgoed en monumenten.
Behandelde punten:
▪ De ambtelijke ondersteuning voor het gebouwd erfgoed.
▪ Het vervolg van de WUBBO.
▪ De bedreigde gebouwen.
▪ 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 in het buitengebied verder kunnen tegengaan, b.v. erfbeplanting.
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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.
ERFGOEDVERORDENING EN SUBSIDIEVERORDENING MONUMENTEN
De gemeente heeft een definitief 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.
De verordeningen komen in december in de gemeenteraad ter goedkeuring.
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 bezoekt deze
bijeenkomsten.
Behandelde plannen zijn o.a.:
▪ Ontwikkeling klooster Karmel Nieuwstraat, zorgfunctie.
▪ Aanpassingen i.v.m. bezuinigingen Groot Bijstervelt
▪ Aanbrengen gevelreclame biermerk Kerkstraat 10 in Oostelbeers, M.C. verwijderen.
▪ Verbouwen werkplaats en schuur Gasthuisstraat ong. (bij 16-18) tot woonhuis.
▪ Verbouwen woonhuis/boerderij Liempdsedijk 1.
▪ Herstelplan monumentale muur Gasthuisstraat- Nieuwstraat, redengevende omschrijving.
▪ Heldersestraat 4 cultuurhistorische waarde i.v.m. splitsing boerderij.
ZORG VOOR DOY
Bij Notel 22 wordt een boerderij uit 1930 verbouwd en de oorspronkelijke bewoner Doy Kemps gaat
wonen in het schob, een mantelzorgwoning, een monumentale verbouwde wagenschuur.
Over het verbouwingsproces wordt een film gemaakt “Zorg voor Doy”. In deze film komen allerlei
onderwerpen ter sprake: wat komen ze tegen tijdens het bouwproces, welke uitdagingen komen er
op hun pad t.a.v. regelgeving en bouwvergunningen. Hoe makkelijk of moeilijk maakt de overheid
het voor deze initiatiefnemers?
Een film over zorg voor elkaar -van generatie op generatie- in een alsmaar veranderde wereld. Een
terugtrekkende overheid vraagt om meer burgerkracht en participatie.
Voor deze film is een campagne gestart met verschillende partners, o.a. Rijksdienst, Provincie
Noord-Brabant, gemeente Oirschot, Monumentenhuis Brabant, Agrarisch Erfgoed Nederland, ZLTO
en HAS. Verder zijn er een vijftal bijeenkomsten gepland op het gebied van (mantel)zorg, behoud
van (agrarisch) erfgoed en nieuwe woonvormen in het buitengebied.
De eerste bijeenkomst is op 6 december om 16.00 uur in accommodatie Baest.
Zie verder “Zorg voor Doy” met trailerfilm.
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EUROPESE PRIVACYWET
In het kader van de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG-algemene verordening gegevensbescherming) is het registreren, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens aan strenge regels
gelegd.
Persoonsgegevens zijn voor onze stichting nodig voor het voeren van de vriendenadministratie en
om u op de hoogte te brengen van een Nieuwsbrief, activiteiten en andere zaken betreffende het
behoud van het erfgoed Oirschot.
De volgende persoonsgegevens worden van de vrienden door de SBEO vastgelegd: naam, adres,
telefoonnummer en indien aanwezig, E-mailadres.
Mocht u uitdrukkelijk bezwaar maken tegen het opslaan en gebruiken van uw persoonlijke
gegevens dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken aan de secretaris via E-mail
s.beo@hotmail.com
SITE SBEO
De volgende artikelen en bijeenkomsten zijn op de site van de SBEO geplaatst, www.sbeo.nl:
Lezingen SBEO:
- Hergebruik van de Boerderij, Harrie Maas, directeur Monumentenhuis Brabant
- Hergebruik van de Boerderij, John van Lierop, adviseur architectuur en monumenten
Dossiers:
- Projecten Jac. Priem
- Foto`s projecten Jac. Priem
- Boerderijen Oirschot
- Boerderijen de Beerzen
- Kazerne Oirschot, 333 foto`s.
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.
VRIENDEN
Wij danken al onze vrienden en vriendinnen voor het vertrouwen en de bijdrage die we van u
mochten ontvangen. In het nieuwe jaar zal het bestuur, vrijwilligers, proberen het erfgoed Oirschot
weer zo goed mogelijk te behouden.
Wij wensen u allen prettige feestdagen en een goed 2019.

Bestuur Stichting Behoud Erfgoed Oirschot

07-12-2018
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