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NIEUWSBRIEF SBEO 19-3
INLEIDING
Voor u ligt nieuwsbrief 19-3 van 2019 van SBEO
Er is weer het nodige gebeurd, waar wij u deelgenoot van willen maken.
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestuur
Cursus Oirschotlogie
Bedreigde gebouwen
Erfgoedbeleid gemeente
Overleg wethouder
Monumentencommissie
Energietransitie
Brabants Landelijk Erfgoed
Boterwijk-Oost

BESTUUR
Het bestuur van de SBEO is de laatste tijd vooral bezig geweest met adviezen voor monumenten, de nieuwe
gemeentelijke monumenten, de voorgestelde bouw in de Boterwijk en de Energietransitie van de gemeente.

CURSUS OIRSCHOTLOGIE
Phia May Knol is de nieuwe secretaris in de projectgroep Oirschotlogie, zij is de vervangster van Ria van
Kollenburg die deze functie vanaf de start heeft ingevuld. Voor de SBEO zit Frans Adriaanse in de projectgroep
als voorzitter.
In het voorjaar van 2020 start de vijfde cursus op 7 maart , zie verder voor informatie www.oirschotlogie.nl

BEDREIGDE GEBOUWEN
Kerk in Spoordonk.
Op 8 juni heeft de laatste viering in de Bernadettekerk plaatsgevonden.
Eind van dit jaar zal de aanbesteding plaats vinden en de keuze voor een aannemer worden gemaakt.
Poortgebouw Kazerne .
Het Poortgebouw op de Generaal-Majoor de Ruijter van Steveninckkazerne wordt niet gesloopt.
Nieuwe bestemming: informatiegebouw voor de legerplaats en de toekomstige “Groene Corridor”.
Stek architecten uit Tilburg maakt de plannen voor de herbestemming.
Het bestuur van de SBEO heeft samen met de gemeente en Hans Sonnenmans van de musea kazerne een
afspraak over de planning en de verdere bescherming van de kazerne gebouwen.
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Oude Toren Oostelbeers
De gemeente heeft alle problemen met de gilde en de vleermuizen opgelost en nu kan de geplande uitvoering
met de periscoop uitgevoerd gaan worden.
Doornboomstraat 5 Middelbeers
De gemeente heeft goede afspraken met de nieuwe ontwikkelaar van de Doornboomstraat 5. Behoud van de
hoofdwoning en een gedeelte van Limonadefabriek in combinatie met ongeveer twintig nieuwbouw woningen
op de locatie. De woning en de voormalige limonadefabriek is een van de beeldbepalende gebouwen van
Middelbeers. De SBEO zal samen met de heemkundekring
Den Beerschen Aard de ontwikkelingen blijven volgen.

Limonadefabriek

ERFGOEDBELEID
De gemeente is bezig met een procedure voor het aannemen van een ambtenaar voor het gebouwd erfgoed.
Deze zal de komende tijd de inhaalslag rond de monumenten moeten verzorgen, de basis op orde brengen, de
nieuwe monumenten moeten beschrijven en het aanspreekpunt zijn voor het gebouwd erfgoed van de
gemeente.
Verordening gemeente subsidies erfgoed:
Er is € 150.000,- voor 3 jaren extra beschikbaar gesteld voor de gemeentelijke monumenten.
Het huidige bedrag bedraagt € 40.000,- per jaar.
Wijzigingen subsidieverordening:

-

Aanvragen van 1 februari tot en met 30 april
Max. bijdrage voor onderhoud en rieten daken € 10.000,Subsidiemogelijkheden voor duurzame en energiezuinige maatregelen.

PLATFORM ERFGOED
Vanaf vorig jaar is er een overlegorgaan erfgoedinstellingen Oirschot geweest, met als doel:

-

agenda`s op elkaar afstemmen uitwisseling van plannen en ideeën
projecten gezamenlijk uitvoeren
mede invulling geven aan het gemeentelijk erfgoedbeleid
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Om mede invulling te geven aan het erfgoedbeleid gaat wethouder Piet Machielsen samen met de betreffende
ambtenaren een platform Erfgoed bijeenroepen voor thema`s betreffende het erfgoed Oirschot.
De agenda’s afstemmen geschiedt nu via Visit Oirschot.

OVERLEG WETHOUDER
Op 11 november is er een bijeenkomst geweest van de SBEO met wethouder Piet Machielsen,
portefeuillehouder van het erfgoed en monumenten.

-

in het voorjaar wordt een WUBBO 2.0 opgestart, de Groene Tafel, thematische bijeenkomsten
betreffende het buitengebied o.l.v. ambtenaar Willem van Hout.
Voor de gekozen 5 nieuwe monumenten zullen snel bouwhistorische onderzoeken worden gemaakt.
Het klooster Franciscanessen aan de Koestraat wordt verder her bestemd voor een
woonzorgfunctie.

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.:

-

Nieuwe garage Heerbeeck 1.
Nieuwe pannen Markt 13 en Odulphusstraat 11-13
Splitsen boerderij Bestseweg 54, Spoordonkseweg 69.
Verbouwingsplan Voorteindseweg 5

ENERGIETRANSITIE
De SBEO heeft een inspraakreactie gestuurd naar de Kempen betreffende het MER rapport.
SBEO is van mening dat er onvoldoende rekening gehouden wordt met het cultuurhistorisch landschap van de
gemeente Oirschot.
Het MER (Milieu Energie Rapportage) rapport moet i.v.m. opmerkingen van de Kempengemeenten worden
aangepast.

BOTERWIJK-OOST
De gemeente is bezig met de herontwikkeling van de locatie Boerenbond aan de Heuvel. Er ligt een plan van
ontwikkelaar Jansen voor 250 woningen met een forse uitbreiding op het gebied Boterwijk-Oost. Dit gebied is
cultuurhistorisch beschermd door de Provincie en gemeente. De gemeente is reeds 1,5 jaar bezig met het plan
en heeft het bouwplan al voorgelegd bij de Provincie.
Hoezo samenwerken met de erfgoedinstellingen !!!
De gemeente heeft het bestuur SBEO uitgenodigd voor een gesprek en het plan besproken. De SBEO heeft
grote bezwaren tegen bouwen op Boterwijk-Oost en heeft een rapport van het gebied gemaakt, zie bijlagen.
Verder heeft het bestuur haar bezwaren kenbaar gemaakt bij het college, de Provincie, de Omgevingsdienst
Z.O. Brabant, het Monumentenhuis Brabant en de BMF. De SBEO heeft geen bezwaren tegen bouwen op het
industrieterrein van de voormalige Boerenbond.
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Boterwijk-Oost

OIRSCHOTS LANDELIJK ERFGOED
In maart j.l. hebben de besturen van de Brabantse erfgoedverenigingen een manifest uitgebracht “Brabants
Landelijk Erfgoed”. Het Brabants erfgoed wordt bedreigt. Dat geldt met name voor het landelijk erfgoed:
boerderijen, buitenplaatsen, landgoederen en het landschap in het algemeen. De erfgoedstichtingen willen
daar als direct betrokkenen tegen opstaan. Zij hebben dit manifest verzonden naar de provinciale bestuurders
en beleidmakers om een beleidsplan dat de verdere aantasting van het Brabants landelijk erfgoed voorkomt.
De SBEO is bezig om een voorstel uit te werken voor een bijeenkomst over het landelijk erfgoed van Oirschot
n.a.v. het manifest Brabants Landelijk Erfgoed.
Onderwerpen zijn: landelijk erfgoed, zandpaden en zonneparken.

BOEK JONGE MONUMENTEN
De SBEO is in 2007 gestart met een bijeenkomst en tentoonstelling van de Jonge monumenten van de
gemeente. De gegevens van deze gebouwen waren nog niet in een boekwerk verschenen. De SBEO hoopt in de
loop van het nieuwe jaar het boekwerk uit te brengen.

VRIENDEN
Wij danken al onze vrienden en vriendinnen voor het vertrouwen en hun bijdragen die wij van u hebben
ontvangen. In het nieuwe jaar zal het bestuur met de vrijwilligers proberen het erfgoed Oirschot weer zo goed
mogelijke te behouden.
Wij wensen allen prettige feestdagen en een goed 2020

Bestuur Stichting Behoud Erfgoed Oirschot

12-12-2019
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