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Afwezig: Ben, Johan en Helmie

Aktie
Ingekomen post
- Verslag gesprek wethouder Caspar van Hoek
- Brief Raad van State over uitstel uitspraak bestemmingsplan Buitengebied
Uitgaande post
- Brief naar COA en gemeente over asielzoekerscentrum, zie bijlage
Bedreigde gebouwen
Voormalige lagere school in Oostelbeers . Blijven volgen.
Johan
Voormalig gemeentehuis Middelbeers. Bouw ligt stil. Voorstel wijziging plan in de
gemeenteraad behandeld. Blijven volgen.
Johan
Kerk in Oostelbeers. Er is een voorstel tot herbestemming. Blijven volgen.
Kerk in Spoordonk. Het Bisschoppelijk Bouwbureau Bouwzaken gaat inschuifunits in eigen
beheer ontwikkelen die in de kerk geplaatst kunnen worden.
Bestseweg 3 wederopbouwboerderij, MIP pand, staat te koop.
Kattenbergseweg 4 karakteristieke boerderij, staat te koop.
Spoordonkseweg 84, boerderij, gemeentelijk monument, staat te koop.
Oude Bestseweg 5, MIP pand, staat te koop
Poortgebouw legerplaats Oirschot
Er ligt een concept koopovereenkomst. Blijven volgen.

Frans

Bestemmingsplan Buitengebied Fase 2 2013
Op 14 april is ons beroepschrift door de Raad van State behandeld, wachten op uitspraak.
Groot Bijstervelt
Indieners van alternatieve plannen hebben de tijd gekregen tot 18 mei om op hoofdlijnen
uitgewerkte plannen in te dienen. De initiatieven worden op 28 mei op een infomarkt en
bijeenkomst gepresenteerd in het Hof van Solms.
Communicatie
Helmie heeft het communicatieplan gepresenteerd. Dit gaat door alle bestuursleden
bestudeerd worden, wordt verder behandelt bij de volgende vergadering.
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Allen

Wubbo, Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot
Op 8 juni is de volgende bijeenkomst.
Gesprek met de portefeuillehouder Caspar van Hoek
Er zal 2x per jaar bestuurlijke overleg zijn met de wethouder. Situationele input over
projecten of speciale onderwerpen zullen rechtstreeks met de behandelde ambtenaar overlegd
worden. Op dit moment vindt er een inventarisatie plaats van de stand van zaken omtrent het
gemeentelijk monumentenbeleid. Op basis daarvan kan de gemeente beoordelen op welke
wijze de formatie ingevuld gaat worden.
Bezwaar verleende omgevingsvergunning loods/stal Montfortlaan 6.
De rechtszaak te `s Hertogenbosch is behandeld op 28 april, uitspraak afwachten.
Bijeenkomst vrienden en monumenteneigenaren in het Hof van Solms.
Op 23 april was de drukbezochte jaarvergadering mede dank zij de thema`s:
- de voordelen en kansen eigenaar monument
- bouwkundige aspecten monumenten.
Het bestuur kan terugkijken op een geslaagde avond, vele eigenaren monumenten waren
aanwezig.
Oude Toren
De SBEO gaat samen met de Archeologische Vereniging Kempenland (AWN) en de
Werkgroep Natuur en Landschap de Beerzen een bijeenkomst organiseren over het belang
van de Oude Toren Oostelbeers.
Datum: 8 juni, 19.45 uur
Plaats “Ons Mevrouw” Middelbeers.
Inleiders: Nico Arts, archeoloog en dr. Tonnie van de Rijdt, voorzitter AWN.
De uitnodigingen zullen verstuurd worden naar het College van B&W, de politieke partijen,
het gilde, de heemkundekringen enz.
Pinautomaat RABO bank
Op 1 mei heeft de gemeente de SBEO uitgenodigd voor een voorstel van het plaatsen van een
pinautomaat RABO bank met een informatiepaneel op de Markt. De pinautomaat is een
vrijstaand gebouwtje van 3,2 x 3,7 x 3,5 m te plaatsen tussen de kastanjebomen tegenover
bloemsierkunst van Kempen. Op 13 mei is hieromtrent een infoavond belegd door de
gemeente.
De SBEO is tegen het plaatsen van een pinautomaat op de Markt, zeker op deze zeer
gevoelige en beeldbepalende cultuurhistorische plek schuin tegenover de pinautomaat van de
ABNAMRO. Als alternatief zijn aanvaardbaar: de VVV St. Odulphusstraat en het pleintje
voor het gemeentehuis, hoek Deken Frankenstraat-Torenstraat.
Bestuur
Anke Rijnen, bouwadviseur monumenten, zal enkele bestuursvergaderingen bijwonen voor
eventuele deelname in het bestuur.
Volgende vergadering: donderdag 25 juni 20.00 uur bij Helmie.
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