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Verslag bestuursvergadering op 13-10-2015
Aanwezig: Frans, Johan, Anke en Ton (notulist)
Afwezig: Ben en Helmie

Ingekomen post
- Uitnodiging Bezwaarschriftencommissie aangaande geldkiosk Rabobank.
- Mail van ABN-AMRO aangaande geldkiosk.
- Verweerschrift Gemeente Oirschot betreffende de geldkiosk.
- Uitnodiging evaluatie Monumentendag 2015.
- Agenda B&W Informatiebijeenkomst dinsdag 13 oktober a.s.
Uitgaande post
- Uitnodiging pers voor bijeenkomst Bezwarencommissie geldkiosk.
- Verweerschrift voor Bezwaarschriftencommissie aangaande geldkiosk
Markt.
- Brief Bezwaarschriftencommissie machtigingen afgevaardigden SBEO
voor Bezwaarschriftencommissie geldkiosk.
Bedreigde gebouwen
Voormalige lagere school Oostelbeers, blijven volgen.
Johan
Voormalig Gemeentehuis Middelbeers. Er is een aangepast plan ingediend,
blijven volgen.
Johan
Kerk in Oostelbeers, Er ligt een goedgekeurd voorstel tot herbestemming,
blijven volgen.
Frans
Kerk in Spoordonk. Er zijn architecten aangezocht voor het maken van
voorstellen voor hergebruik kerk en een sportzaal, blijven volgen.
Frans

Poortgebouw kazerne Oirschot
Volgens een persbericht is er een koper voor het Poortgebouw. De verwachting
is dat binnen twee maanden het koopcontract getekend zal gaan worden.
Defensie moet echter nog wel de goedkeuring verlenen.
Bestemmingsplan Buitengebied Fase 2 2013
De gemeente Oirschot moet op last van de RvS het bestemmingsplan ten
aanzien van uitbreiding kassen en boomteelt aanpassen in verband met het
gevaar voor het Milieu.
De gemeente krijgt een jaar de tijd voor deze aanpassingen.
Groot Bijstervelt
Aangaande onderhandse verkoopprocedure kunnen de aangemelde
initiatiefnemers tot eind januari 2016 hun plannen uitwerken en tot een
bieding komen. Tijdens de informatiebijeenkomst op 13 oktober wordt de raad
geïnformeerd over het verloop van de verkoopprocedure.
Op 4 november is er een informatiebijeenkomst voor belangstellenden in Groot
Bijstervelt. De SBEO zal tijdens de bijeenkomst de aandachtspunten van de
stichting voor het behoud van het erfgoed aan de gegadigden aanreiken.
Communicatieplan
Wegens afwezigheid van Helmie wordt het plan in de volgende bestuursvergadering nader besproken.
Wubbo
Op maandag 21 september heeft er een bijeenkomst van de Wubbo plaatsgevonden met als onderwerp de Omgevingsvisie. De 5 sessies die hebben
plaatsgevonden hebben de nodige input opgeleverd. Die input is
samengebracht in concept-gebiedspaspoorten (kansen en knelpunten per
gebied met ideeën voor de toekomst).
Rien de Koning, vertegenwoordiger van de SBEO, was helaas verhinderd.
Het bestuur zal snel een reserve lid aanwijzen.

Geldkiosk Markt
Op 6 oktober heeft de zitting plaatsgevonden met de
Bezwaarschriftencommissie over de geldkiosk Rabobank op de Markt. Behalve
de SBEO waren er nog 3 insprekers. De SBEO had de voorzitter en de heren
Hans Fransen en Toon van Uden gemachtigd namens de SBEO de bezwaren toe
te lichten.
De uitspraak van de Bezwaarschriftencommissie is binnen 6 weken na de
zitting.
Roois Cultureel Erfgoed
Er is een afspraak vastgelegd met de stichting Roois Cultureel Erfgoed op
zaterdag 21 november om 10.00 uur in St. Oederode.
Open Monumentendag 2015
Wij zijn niet ontevreden omtrent het verloop en de toeloop op de Open
Monumentendag. De wandelroute “ Kunst en Ambacht” door het centrum is
enthousiast ontvangen. De evaluatie OMD vindt plaats op 22 oktober a.s.
Weekblad “ MooiOirschot”
We zijn van plan in 2016 te starten met artikelen over het erfgoed Oirschot in
het weekblad “ MooiOirschot”.
Vernieuwde website
De SBEO is nog volop bezig met het inhoud geven en uitwerken van ideeën en
plannen voor een vernieuwde website SBEO.
Afspraak Martijn Groenestein.
De afspraak met Martijn Groenestein ,beleidsmedewerker Erfgoed en Ruimte,
zal plaatsvinden op dinsdag 27 oktober om 16.30 uur
Doornboomplein Middelbeers
De SBEO gaat een interne werkgroep samenstellen voor de herinrichting
Doornboomplein Middelbeers. Ellen de Kroon, adviseur RO, en Rik Adriaans,
architect, hebben toegezegd in de werkgroep deel te nemen.

Volgende vergadering
De volgende bestuursvergadering: donderdag 19 november 20.00 uur bij Johan
Jansen.

