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NIEUWSBRIEF SBEO 20-1
INLEIDING
Voor u ligt nieuwsbrief SBEO 20-1 van 2020. 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
• Monumentencommissie
• Energietransitie
• Boterwijk-Oost
• Kunstwerk op de Markt
• Bijeenkomst: Oirschots Landelijk Erfgoed

TON PEL OVERLEDEN (1937-2020)
Woensdag 19 februari is Ton Pel overleden, een aimabel man met een grote liefde
voor Oirschot. Hij heeft vanaf de oprichting, 13 jaar geleden, van de SBEO een zeer
belangrijke bijdrage geleverd als raadsman en penningmeester van het bestuur.
Ton had veel belangstelling voor het erfgoed Oirschot, met name voor het landschap
en zijn troetelkind, het gebied de Boterwijk. Verder heeft hij zijn bijdrage geleverd
voor het vrijwaren van bebouwing in het park Groot Bijstervelt en voor bescherming
van de bolle akkers van de gemeente Oirschot. Ton was één van de initiatiefnemers
van de cursus Oirschotlogie, waar zijn ervaring als onderwijsman en oud directeur van
het speciaal onderwijs zeer van pas kwam. De stichting SBEO zal hem missen.

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, de Energietransitie van
de gemeente en het kunstwerk op de Markt.
Bestuurslid Johan Jansen is verhuisd naar Lindeakkers 1 te Oostelbeers.

CURSUS OIRSCHOTLOGIE
Op 7 maart a.s. gaat de 5e cursus Oirschotlogie van start. Ook voor deze cursus hebben zich weer
vele cursisten aangemeld. Er staan ongeveer 30 personen op de wachtlijst voor de eerstvolgende
cursus. Zie verder www.oirschotlogie.nl
BEDREIGDE GEBOUWEN
Kerk in Spoordonk.
De aanbesteding voor de renovatie en herinrichting van de kerk heeft plaatsgevonden, de bouw kan
van start.
Poortgebouw Kazerne .
Het Poortgebouw op de Generaal-Majoor de Ruijter van Stevenickkazerne 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 plan heeft vertraging
opgelopen, uitvoering naar verwachting 2022.
De SBEO heeft samen met de heer Hans Sonnemans, de museumdirecteur van de Regimentsverzameling Brigade en Garde Prins Irene, een plan bij de gemeente ingediend voor een afscheiding
van het Poortgebouw en de musea van het kazerneterrein. Hierdoor zal het Poortgebouw binnen
het publiek toegankelijk gebied vallen.
Oude Toren Oostelbeers
De gemeente heeft alle problemen met het schuttersgilde 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.
ERFGOEDBELEID
Na langdurig aandringen van de SBEO is de gemeente bezig met een selectieprocedure voor het
aannemen van een voltijds 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.
PLATFORM ERFGOED
Wethouder Piet Machielsen gaat 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.
MONUMENTENCOMMISSIE
De samenstelling van de Monumentencommissie heeft een wijziging ondergaan, architect John van
Lierop, te druk, en Berry Hurkmans, pensioen, hebben afscheid genomen. Wil Peters blijft in de
commissie.

De nieuwe leden zijn: ir. Liz Dewitte, voorzitter, en Joost Ashmann, beiden geschoold op het gebied
van monumentenbeheer. Harold Janssens is de medewerker namens de gemeente van VTH
Kempen.
Behandelde plannen o.a.:
- Bestseweg 54, splitsen boerderij.
- Voorteindseweg 5 Middelbeers, verbouwing boerderij.
- Spoordonkseweg 69, bepalen van de cultuurhistorische waarde ivm splitsen boerderij.
- Boerderij Lopensestraat 3, verbouwing bestaande kapschuur en bouw nieuwe veldschuur.
- Nieuwstraat 7, vervangen dak woning
- Koestraat 15, isoleren woning aan de binnenzijde.
ENERGIETRANSITIE
De gemeenteraad heeft € 250.000,- beschikbaar gesteld voor het uitwerken van haar beleid t.a.v.
energietransitie, zodat de gemeente ambtelijke capaciteit kan aanstellen. Speerpunten van de
gemeente zijn het saneren van asbestdaken en vervanging door zonnepanelen, energiebesparing
door openbare led-verlichting en de verdere ontwikkeling van het energiebeleid betreffende
alternatieve energie uit zon en wind.
De SBEO gaat een afspraak maken met de nieuwe medewerkster mevrouw Floor Ambachtsheer
over de gang van zaken en voor eventuele bijstand van de SBEO betreffende het isoleren van
monumenten.
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, inclusief een forse uitbreiding in het beschermd
gebied Boterwijk-Oost. Dit gebied is cultuurhistorisch beschermd door de Provincie en gemeente.
De SBEO heeft grote bezwaren tegen bouwen op Boterwijk-oost en heeft een rapport van het
gebied gemaakt. Verder heeft het bestuur haar bezwaren kenbaar gemaakt bij het college en o.a. de
Provincie. De gemeente had reeds contacten gehad met de Provincie en vertelde de SBEO dat de
Provincie eventueel wel mee wilde werken met de bouw op Boterwijk-oost.
Op 13 januari heeft de SBEO een bericht gekregen van de Provincie met de volgende mededeling:
“Wij hebben ten aanzien van het gebied Boterwijk-oost de gemeente gewezen
op de buitengewone hoge cultuurhistorische waarde van het gebied. Om die
reden laat de geldende Interim Omgevingsverordening Noord Brabant
bebouwing van dit gebied dan ook niet toe.” - zie bijlage 1 provincie.

De brief van de Provincie is duidelijk betreffende het niet bouwen in de Boterwijk.
De SBEO heeft geen bezwaren tegen bouwen op het voormalige Boerenbondterrein.
KUNSTWERK LOGO MARKT
Het bestuur van de SBEO heeft bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor het tijdelijk
plaatsen van een kunstwerk op de Markt van Oirschot en wel om de volgende redenen:
1. Historisch Marktplein, beschermd dorpsgezicht.
2. Historisch stedenbouw, hoge cultuurhistorische en archeologische waarde.
3. Monumentencommissie, negatief advies. Motivering:
De commissie merkt op dat “dit element” absoluut niet past in deze historische
omgeving en sterk afbreuk doet aan de bestaande ruimtelijke kwaliteit.

De gemeente wil het object tijdelijk maar even goed voor een periode van twee jaar op de Markt
handhaven. De SBEO wil voorstellen om deze tijdelijke plaatsing te verkorten naar zes maanden
en heeft hierover op 4 maart een gesprek met de wethouder. - zie bijlage 2 kunstwerk.
Verder stoort de SBEO zich al jaren aan de publicatie :
“Oirschot heeft de hoogste Monumentendichtheid van heel Nederland.”

Helaas klopt dit niet. In september 2017 heeft het bestuur van de SBEO hierover reeds een brief
naar B&W Oirschot gestuurd. Helaas, we komen niet veel hoger dan de 20e plaats en in Brabant
scoort o.a. de gemeente Grave veel hoger.
BIJEENKOMST SBEO: OIRSCHOTS LANDELIJK ERFGOED
In maart 2019 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.
Op 14 mei is een thema bijeenkomst van de SBEO in de Harmoniezaal van de Burgemeester. Het
onderwerp is Oirschots Landelijk Erfgoed. Met als inleiders:
- Ir. Jan Timmers, cultuurhistoricus en redacteur: cultuurhistorisch landschap Oirschot
- Paul Spapens:, journalist en cultuur-activist: zandpaden
- ir. Adriaan Risseeuw, architect en bestuurslid SBEO: energietransitie-landschap Oirschot
BOEK JONGE MONUMENTEN
De SBEO is in 2007 gestart met een bijeenkomst en tentoonstelling van de Jonge monumenten van
de gemeente. De gegevens van de gebouwen van de Jonge Monumenten waren nog niet in een
boekwerk verschenen. De SBEO hoopt in de loop van dit jaar het boekwerk uit te brengen met een
geïllustreerde beschrijving van deze gebouwen.
VRIENDEN BIJDRAGE 2020
Hierbij vragen wij aan onze vrienden om een financiële bijdrage te doen ter ondersteuning van de
werkzaamheden van de SBEO. SBEO wil onafhankelijk werken en wil daarom ook van de gemeente
geen ondersteuning ontvangen. Zonder uw bijdrage kan de SBEO haar werk niet doen.
Bijgaande treft u een factuur voor de bijdrage van 2020.
Wij verzoeken u als vriend(in) tenminste € 20,- over te maken op:
NL67RABO 0127 2822 734.
Aangezien de SBEO een ANBI status heeft is het bedrag belasting aftrekbaar.
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