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Jaarverslag SBEO 2011
Algemeen
De Stichting Behoud Erfgoed Oirschot (SBEO) stelt zich ten doel het behoud en de
bescherming van het stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke erfgoed
inclusief de historische ondergrond zoals de esdekken, de flora en fauna en dergelijke alsmede
de kwaliteit van het (leef)milieu in de meest ruime zin des woords van de gemeente Oirschot
en directe omgeving en voorts al hetgeen met één en ander verband houdt en/of bevorderlijk
kan zijn.

Bestuur
De Stichting heeft een bestuur dat tot 16 maart 2011 bestond uit een vijftal personen te weten:
Frans Adriaanse voorzitter
Gerard Vinke secretaris
Ton Pel penningmeester
Ben van Dorst lid.
Johan Jansen lid
Op 16 maart is Gerard Vinke uit het bestuur getreden en heeft Ben van Dorst de functie van
secretaris op zich genomen. Het bestuur wil hierbij zijn grote dank uitspreken voor alles wat
Gerard voor de SBEO heeft betekend. Hij is de oprichter, was tot 16 maart de secretaris en
heeft ook nog aan allerlei projecten meegewerkt.
Het bestuur kwam maandelijks bijeen. Het streeft een zo groot mogelijke transparantie van
haar activiteiten na. De verslagen van deze bijeenkomsten werden dan ook verspreid naar
onze vrienden maar ook naar een aantal geïnteresseerden, waaronder de gemeente Oirschot.
Hoe meer onze achtergronden en zienswijzen duidelijk worden bij de Oirschotse bevolking
hoe groter de kans is dat men de schoonheid van onze dorpen gaat zien en men bereid is voor
het behoud ervan enige offers te brengen.
Onze activiteiten worden ook steeds meer gewaardeerd door de gemeente, de politieke
partijen en andere instellingen, die zich met het behoud van het erfgoed bezig houden. We
worden ook steeds meer en beter betrokken in allerlei overlegstructuren, ook door de
gemeente.

Financiën
Het saldo per 01-01-2011 bedraagt € 2945,42 en per 31-12-2011 € 2338,51.

Heemprijs
Onze voorzitter heeft uit handen van de voorzitter van de Heemkundekring De Heerlijkheid
Oirschot de Heemprijs 2010 ontvangen voor het werk dat hij samen met zijn werkgroep heeft
verricht voor het boekje “Langs boerderijen in Oirschot en de Beerzen”.
Het bestuur wil de Heemkundekring langs deze weg bedanken voor deze grote eer.
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Vrienden
De werkzaamheden van de Stichting worden ondersteund door de vrienden. Gedurende het
jaar 2011 waren dat er gemiddeld 70.
De vrienden kwamen eenmaal bijeen op 3 mei in de watermolen in Spoordonk.
Besproken onderwerpen: Erfgoedkaart, Bestemmingsplan Buitengebied, Boomteelt, verslag
secretaris en penningmeester, kascontrole en bestuurssamenstelling.

Werkgroepen
De activiteiten van de Stichting worden krachtig ondersteund door een aantal werkgroepen.
De volgende werkgroepen zijn in 2011 actief geweest:
Werkgroep Boomteelt
Gerrit Damhuis,
Pieter Goosen,
Ton Pel
Werkgroep Legerplaats Oirschot
Frans Adriaanse
Harrie van Buul
Johan Jansen
Werkgroep Cultuurhistorisch Beleid
Gerrit Damhuis
Pieter Goosen
Frans Adriaanse

Overleg gemeente, monumentenbeleid.
Er is in 2011 4 maal overleg geweest met de portefeuillehouder burgemeester Ruud Severijns
over diverse zaken betreffende het monumentenbeleid en het behoud van ons Oirschotse
erfgoed.

Projecten
De volgende projecten speelden gedurende het jaar 2011:
Bestemmingsplan buitengebied 2010 fase 1
We hebben zowel een voorlopige voorziening als een zienswijze bij de Raad van State (RvS)
ingediend.
Naar aanleiding van onze ingediende bezwaren heeft de RvS gevraagd aan de stichting
Advisering Bestuursrechtspraak om een deskundigenonderzoek ter plaatse. Deze deskundige
heeft ons gehoord over het conserverend karakter, het openheid aspect en de beschermde
gebieden die verwijderd zijn ondanks het conserverende karakter.
De voorlopige voorziening is op 18-04-11 behandeld door de Raad van State en hierin zijn wij
niet ontvankelijk verklaard. De zienswijze wordt in 2012 behandeld.
Monumentenbeleid
Op 26 april is dit onderwerp opnieuw in de Raadsvergadering behandeld. De Raad heeft
voorgesteld om een werkgroep te formeren.
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19 september heeft de SBEO in de Enck een zeer geslaagde bijeenkomst gehouden over het
Monumentenbeleid in Oirschot die door meer dan 50 personen werd bezocht. In deze
bijeenkomst werden inleidingen gehouden door 3 nationale en regionale deskundigen.
De bijeenkomst werd als zeer positief ervaren. Er was veel publiciteit o.a. in het ED en het
Oirschots Weekjournaal.
4 oktober hebben wij ingesproken bij de opiniërende raadsvergadering over
Monumentenbeleid. Er was bij alle partijen consensus over een aangepast Monumentenbeleid.
De door de portefeuillehouder gepresenteerde kadernota dient nog uitgebreid te worden tot
een volwaardig beleidsstuk.
Open monumentendag
Op 11 september was de SBEO aanwezig in de Raadskelder met 2 stands. De dag is voor ons
goed verlopen. Wij hebben 5 nieuwe vrienden mogen verwelkomen.
Ten behoeve van deze dag en de komende bijeenkomsten heeft de stichting een beamer
aangeschaft die goed voldaan heeft.
Kasteel Groot Bijstervelt
Plannen te komen tot een ander gebruik van het prachtige complex Groot Bijstervelt
verdienen volledige ondersteuning.
Het complex dient een andere bestemming te krijgen, die past binnen de door de gemeente,
samen met de paters en de SBEO, opgestelde criteria.
Per 1 januari 2012 vertrekken de paters uit het klooster. We wachten op actie van de
gemeente.
Boomteeltvisie
De werkgroep boomteelt van de SBEO heeft een uitgebreide zienswijze op de tweede versie
van de boomteeltvisie ingediend.
Tevens hebben we een document opgesteld met wandelroutes langs de akkercomplexen die
ons inziens gevrijwaard dienen te worden van boomteelt.
De fietstocht met een kleine delegatie van de SBEO met de wethouder P. Machielsen,
ambtenaren en boomtelers langs de bedreigde akkercomplexen was een succes. Na afloop
hebben we nog een bezoek gebracht aan het boomteeltbedrijf van Joost Vlemminx in
Spoordonk.
18 mei hebben we een vergadering gehad met Piet Machielsen, een aantal boomtelers, ZLTO,
WNL en een aantal ambtenaren van de gemeente. De gemeente heeft een document
aangeboden met een analyse van de elf akkercomplexen. Dit document is door allen
besproken. De gemeente gaat de boomteeltvisie aanpassen en komt met een nieuwe voorstel
in september.
29 september heeft de gemeenteraad de Boomteeltvisie aangenomen. We hebben toch
resultaat kunnen boeken. Met name de gebieden de Bollen,
Voorteindseweg/Huijgevoort/Heiakkerweg en ten zuiden van de kern van Midelbeers zullen
gespaard blijven van boomteelt. Helaas wordt het gebied ten zuiden van Spoordonk niet
beschermd.
De werkgroep boomteelt heeft geweldig werk verricht en wordt hiervoor bedankt. Bij deze
wordt de werkgroep opgeheven.
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Wetenschapswinkel Universiteit Wageningen
Er is een opdracht verstrekt aan de Wetenschapswinkel om een studie te verrichten naar de
waarde van de bolle/open akkers.
Een zestal studenten onder leiding van 2 docenten hebben een rapport opgesteld welke op 23
februari is gepresenteerd in Oirschot.
Daarna is besloten om een vervolgonderzoek op te starten. Dit onderzoek zal begeleid worden
door een commissie van externe deskundigen.
De eerste vergadering van deze begeleidingscommissie heeft plaats gehad op 3 november in
Oirschot. Daar was ook de student aanwezig die het onderzoek gaat verrichten.
De nadruk van dit rapport zal waarschijnlijk in de richting gaan van het ontwikkelen van een
landschapsvisie, die aangeeft hoe boomkwekerijen ingepast kunnen worden in
cultuurhistorisch waardevolle landschappen met zoveel mogelijk behoud van de
cultuurhistorische waarden.
Het bestuur blijft echter bij zijn standpunt dat de waardenstelling van de cultuurhistorisch
waardevolle akkercomplexen voor de SBEO belangrijk blijft.
Het rapport zal enige vertraging gaan oplopen omdat de student in zijn studie vertraging heeft
opgelopen en pas later kan beginnen aan het rapport.
Handhaving de Heezen

Op 6 april hebben wij als belanghebbenden in de zaak van een boomteler in de Heezen tegen
de gemeente over een volgens de boomteler onterecht ingetrokken aanleg vergunning, de
zitting van de bestuursrechter bijgewoond. In deze zaak heeft de rechter de gemeente
gemaand om een betere onderbouwing te leveren voor het intrekken van de aanlegvergunning.
13 april diende de zaak tussen twee boomtelers in de Heezen en de SBEO t.a.v. handhaving. .
De rechter heeft ons in het gelijk gesteld voor wat betreft één boomteler.
Na de ontvangst van een brief van de gemeente Oirschot, waarin gesteld wordt dat de
bomen/beplanting voor 1 januari 2012 zijn verwijderd, heeft het bestuur het verzoek tot
handhaving ingetrokken.
Inventarisatie gebouwen legerplaats Oirschot
In 2011 is de werkgroep actief geweest om verder informatie te verzamelen en zijn een aantal
bezoeken gebracht aan de legerplaats waarbij veel foto's zijn genomen.
11 augustus 2011 is het eerste concept van het inventarisatierapport aan de Dienst Vastgoed
Defensie toegestuurd.
Doornboomplein 5
Voor de voormalige limonadefabriek werd een sloopvergunning aangevraagd en verleend.
Wij hebben een voorlopige voorziening aangevraagd.
Een deel van de gebouwen is gesloopt. Er is contact geweest met de fam. De Kroon. Na
toezeggingen hebben wij besloten om ons bezwaarschrift in te trekken.
Montfortlaan 11
Het voormalige jachthuis van kasteel Bijstervelt uit 1783 is verkocht. De nieuwe eigenaar
heeft een sloopvergunning aangevraagd.
Ter bescherming hebben we een aanvraag tot gemeente- en rijksmonument ingediend.
We hebben contact gehad met de eigenaar. Hij heeft een plan ingediend waarbij hij het
silhouet van het huidige pand zal bewaren.
Ondertussen is de sloopvergunning verleend en is het pand nu gesloopt.
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Erfgoedkaart Oirschot
De Erfgoedkaart is door de Raad op 26 april aangenomen met een amendement waarbij
ploegen tot max. 50 cm in de categorieën 2 en 3 is toegestaan.
Het Cultuur Historisch beleidsgedeelte dient nog opgesteld en in de Raad behandeld te
worden.
Wij zijn van mening dat deze Erfgoedkaart de basis dient te vormen voor het
Bestemmingsplan Buitengebied fase 2.
Cultuurhistorisch Beleid
op 26 mei is de werkgroep Cultuurhistorisch Beleid begonnen met een opzet voor
cultuurhistorisch beleid in Oirschot
De nota Belverdere en de Erfgoedmeetlat van de SRE heeft men als basis genomen, waarbij
de weging van de waarderingscriteria is aangepast.
11 juli heeft de werkgroep zijn Cultuurhistorische Beleidsnota gepresenteerd aan gemeente,
politieke partijen, heemkundekringen en andere geïnteresseerden.
Bijna alle politieke partijen waren vertegenwoordigd door (burger)raadsleden. Een levendige
discussie kwam op gang tijdens de heldere en perfect in elkaar gezette uiteenzetting,
verduidelijkend verlucht door kleurrijke grafieken.
Alle aanwezigen waren vol lof omtrent het gepresenteerde, met name de politieke partijen.
"Dit is een goed voorbeeld van burgerparticipatie" was een van de reacties.
Naamgeving
Gezien de grote verdienste van de vroegere burgemeester Steger voor het erfgoed van
Oirschot zou het aanbeveling verdienen hem met een straatnaam alsnog te eren.
Aangezien hij erelid is van de Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot lijkt het gepast dat
wij hen zullen voorstellen samen met ons op te trekken.
Frans Adriaanse heeft samen met de Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot een verzoek
gericht aan B&W.
STIKA platttelandsvernieuwing
Uit de regeling Stimuleringskader (STIKA) plattelandsvernieuwing is er geld beschikbaar
gekomen bij de gemeente Oirschot voor het herstel van Brinken/Plaetsen. De SBEO werkt
mee aan de zoektocht naar geschikte locaties.
Bierbrouwerij Oirschot
Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met mevr. E. de Kroon over de restauratie en de
herbestemming van de brouwerij met het voormalig woonhuis. Wij fungeren bij deze
gesprekken alleen als gesprekspartner.
Website
De website voldoet in een grote behoefte en is vele malen bezocht.
Zie onderstaande statistieken van 1 juni 2011 t/m 30 mei 2012.
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Summary by Month
Month

Daily Avg
Hits

Files

Pages

Monthly Totals
Visits

Sites

KBytes

Visits

Pages

Files

Hits

May 2012

319

275

102

26

535

1462906

778

2976

8002

9252

Apr 2012

323

292

78

29

688

1130674

882

2347

8786

9716

Mar 2012

385

358

169

23

570

1114900

722

5249

11113

11955

Feb 2012

331

306

87

24

578

1048812

722

2528

8874

9623

Jan 2012

347

317

70

30

660

1312221

930

2198

9838

10782

Dec 2011

429

386

87

41

748

1369057

1280

2708

11972

13319

Nov 2011

309

292

80

40

549

944117

1224

2407

8767

9284

Oct 2011

292

269

90

41

521

1036506

1300

2818

8368

9063

Sep 2011

331

286

78

25

445

797489

763

2365

8604

9955

Aug 2011

186

166

47

15

452

733181

493

1457

5176

5769

Jul 2011

192

176

47

16

376

644940

524

1460

5474

5976

Jun 2011

225

177

47

14

405

978481

445

1427

5312

6752

12573284

10063

29940

100286

111446

Totals

Naschrift.
Het bestuur neemt de gelegenheid van dit jaarverslag te baat iedereen hartelijk te bedanken
voor hun bijdragen in enigerlei vorm aan de activiteiten van onze Stichting.
Ons hoogste doel zou moeten zijn de overbodigheid van de Stichting.
Gezien de omvang van de activiteiten in dit afgelopen jaar zal dit nog wel even op zich laten
wachten.
Wij doen een dringend beroep op onze vrienden en vriendinnen om ons te versterken in het
bestuur. Met name zoeken wij personen uit de Beerzen en Spoordonk.
Het bestuur van de SBEO
Oirschot 5-6-2012
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