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Verslag bestuursvergadering op 25-6-2015
Aanwezig: Frans, Ton, Anke ,Johan, Helmie, Ben (notulist)

Aktie
Ingekomen post
- Brief Erfgoedvereniging Bond Heemschut afdeling Brabant waarin zij ons
ondersteunen in de strijd tegen een gebouw bij de Oude Toren.
- Brief Raad van State over verder uitstel uitspraak bestemmingsplan Buitengebied fase
II 2013.
- Brief rechtbank Oost-Brabant over uitstel van de uitspraak Montfortlaan 6.
- Ontvangstbevestiging gemeente Oirschot van onze brief aan de COA die wij in
afschrift aan de gemeente ebben toegestuurd.
- Brief notaris Marks met verzoek om een adres uit ons bestand te schrappen. Ben zal
brief schrijven.
Ben
- Diverse informatie van de gemeente over Groot Bijstervelt.
Uitgaande post
- Brief naar gemeente over plaatsen geldkiosk op Markt.
- Brief naar Bond Heemschut betreffende de Oude Toren.
- Brief naar Brabants Heem betreffende de Oude Toren.
Bedreigde gebouwen
Voormalige lagere school in Oostelbeers . Blijven volgen.
Johan
Voormalig gemeentehuis Middelbeers. Bouw ligt stil. Voorstel wijziging plan in de
gemeenteraad behandeld. Frans Timmers heeft vragen gesteld in gemeenteraad.
Johan
Kerk in Oostelbeers. Er is een voorstel tot herbestemming. Er is een bijeenkomst hierover
geweest op 24 juni.
Frans
Kerk in Spoordonk. Het nieuwe bestuur bestudeert 2 mogelijkheden voor Dorpshuis Den
Deel: een opknapbeurt in het huidige gebouw of herbestemming van de kerk met de
mogelijkheid van een gymzaal.
Frans
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. Uitspraak is met 6 weken
uitgesteld.
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Groot Bijstervelt
De ingediende plannen worden op haalbaarheid bekeken. 30 juni buigt de gemeenteraad zich
over het plan van aanpak.
Wij hebben een brief naar het COA gestuurd met een voorstel om het AZC in een deel van de
legerplaats Oirschot te vestigen.
Communicatie
Helmie heeft het communicatieplan gepresenteerd. Dit gaat door alle bestuursleden
bestudeerd worden. Wordt behandeld op een speciaal daarvoor geplande vergadering op 23
juli om 20.00 uur bij Ben.
Allen
Helmie zal een offerte aanvragen voor de vernieuwing van onze website.
Helmie
Wubbo, Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplan Buitengebied Oirschot
Rien de Koning gaat de SBEO vertegenwoordigen in de WUBBO. Wij gaan hem uitnodigen
voor een van de volgende bestuursvergaderingen.
Bezwaar verleende omgevingsvergunning loods/stal Montfortlaan 6.
De rechtszaak te `s Hertogenbosch is behandeld op 28 april. De uitspraak is zes weken
uitgesteld.
Oude Toren
Op 6 juni heeft de bijeenkomst plaats gehad. De belangstelling was groot. De inleidingen van
Nico Arts, archeoloog en dr. Tonnie van de Rijdt, voorzitter AWN waren zeer verhelderend.
De Oud Toren en zijn omliggende akkers zijn zeer uitzonderlijk te noemen. De eenzame
toren, een rijksmonument, de omliggende akkers, 91,5 ha archeologisch rijksmonument en
zijn geschiedenis, de onderdrukking van het katholieke geloof in de jaren 1648-1795.
Voor veel aanwezigen was het een eye-opener. Ook de pers heeft ons geholpen om ons
standpunt te verduidelijken. We wachten nu af
Pinkiosk RABO bank
Op 1 mei hebben wij een gesprek gehad met de gemeente over een voorstel voor het plaatsen
van een kiosk met pinautomaat voor de RABO bank met een informatiepaneel op de Markt.
De kiosk 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 kiosk op de Markt, zeker op deze zeer gevoelige en
beeldbepalende cultuurhistorische plek schuin tegenover de pinautomaat van de ABNAMRO.
De omgevingsvergunning is verleend We gaan een bezwaarschrift indienen, de pers berichten
en onze vrienden vragen om ook een bezwaarschrift in te dienen.
Bestuur
Anke Rijnen, bouwprojectmanager, heeft te kennen gegeven om voorlopig als adviseur het
SBEO bestuur te ondersteunen.
Roois Kultureel Kontakt
We gaan een nieuwe poging ondernemen om een afspraak met hen te maken
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Ben

Volgende vergaderingen: donderdag 23 juli bij Ben (communicatieplan) om 20.00 uur
en donderdag 13 augustus (normale bestuursvergadering) bij Anke om 20.00 uur.
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