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Aktie
Ingekomen post
- Uitspraak Raad van State over Bestemmingsplan Buitengebied Fase 2 2013.
- E-mail Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Zij hebben onze website gekozen om deze
te archiveren.
- Programma van stichting Open Monumentendag.
- Vooraankondiging boekpresentatie over Velderen en Heerbeek op 6 november 2015.
Uitgaande post
- Uitnodiging per e-mail voor de Open Monumentendag aan al onze contactadressen.
- Persbericht over de Open Monumentendag.
Bedreigde gebouwen
Voormalige lagere school in Oostelbeers Blijven volgen.
Johan
Voormalig gemeentehuis Middelbeers. Bouw ligt stil. Er ligt een nieuw plan dat door de
gemeenteraad behandeld gaat worden.
Johan
Kerk in Oostelbeers. Er is een voorstel tot herbestemming. Blijven volgen.
Frans
Kerk in Spoordonk. Het nieuwe bestuur bestudeert 2 mogelijkheden voor Dorpshuis Den
Deel: een opknapbeurt van 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
De Raad van State heeft uitspraak gedaan.
Op het bestemmingsplan zijn 28 beroepen ingediend.
Beroep SBEO:
1. Onvoldoende bescherming Cultuurhistorische panden. de RvS is het daar niet mee
eens en stelt:
Het voornemen van B&W is zodra dat mogelijk is, te beschermen objecten in een
herziening van het bestemmingsplan op te gaan nemen.
De SBEO heeft gezorgd voor een toevoeging van 114 MIP panden op de lijst van
Monumenten.
2. Het akkergebied ten zuiden van Spoordonk te wijzigen van een akkercomplex 2 naar
een akkercomplex 1 is niet gelukt, d.w.z. boomteelt in dit gebied is toegestaan.
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3. Gebied Boterwijk- Oost Spoordonk is geen “Jong heideontginningsgebied maar “Oud
Bouwland”. De RvS. stelt: in de Verordening 2014 dat dit gebied aangemerkt is door
de gemeente als doorgroeigebied voor glastuinbouw. Bij SBEO is dit niet bekend.
4. Geen gebouwen buiten het bouwvlak toestaan hetgeen verdere verrommeling an het
buitengebied tot gevolg zal hebben. Hierbij heeft de RvS de SBEO gelijk gegeven en
moet het bestemmingsplan op aangepast worden.
Een beroep van de BMF heeft geleid tot het stopzetten van boomteelt in de zgn. Natura 2000gebieden in verband met verdroging.
Groot Bijstervelt
Op 30 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Oirschot besloten te starten met een onderhandse
verkoopprocedure van het Montfortanenklooster Groot Bijstervelt.
De verkoopprocedure officieel van start gegaan, initiatiefnemers kunnen tot eind 2015 hun
plannen nader uitwerken en komen tot een mogelijke bieding op het complex. Ondertussen is
het college van burgemeester en wethouders gestart om mogelijke risico’s op het gebied van
ruimtelijke ordening in beeld te brengen, zodat initiatiefnemers ook op dit punt een goede
afweging kunnen maken. In oktober wordt het tussenrapport over deze risico’s besproken in
de gemeenteraad. De koop moet uiterlijk 31 maart 2016 afgerond zijn.
Communicatie
Het concept communicatieplan is op 23 juli op een ingelaste bestuursvergadering.
gepresenteerd. Commentaar wordt verwerkt.

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 vergaderingen
Geldkiosk RABO bank
Wij wachten op de behandeling van ons bezwaarschrift door de Bezwaarschriftencommissie.
Roois Cultureel Erfgoed
We gaan een nieuw poging ondernemen om een afspraak met hen te maken.

Ben

Open Monumentendag 13 september
We gaan meedoen met de Open Monumentendag.
We kunnen op 13 september gebruik maken van de serreruimte van Gasthuisstraat 6, de
ruimte naast de overkapping met de muurschildering. Hier gaan we staan met een
informatiestand en reiken we de wandelroute uit.
De beschrijving van de wandelroute door het centrum is klaar en wordt vermenigvuldigd.
Helmie
We sturen per e-mail een kennisgeving aan al onze contacten over de Open Monumentendag.
Als bijlage de beschrijving van de wandelroute en het programma van de dag.
Ben
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Mooi Oirschot
In september zal er een nieuw huis aan huisblad Mooi Oirschot uitkomen welke wekelijks zal
verschijnen. Wij overwegen om in dit blad een keer per maand een stukje te plaatsen.
Helmie heeft gesproken met de redacteur Ton van der Waals. Wij kunnen stukjes voor dit
blad aanleveren.
Nieuwe website
Als uitvloeisel van het communicatieplan hebben we besloten om het ontwerp van onze
website te moderniseren en de website te vernieuwen. Helmie presenteerde enkele ontwerpen
waarop het bestuur commentaar kon leveren. Zij zal dit verder verwerken.
Helmie
Doornboomplein Middelbeers
Wil Heuvelmans heeft een oproep gedaan voor een initiatiefgroep voor herinrichting en een
beter aanzien van het verloederde Doorboomplein Middelbeers. De SBEO zal zich hiervoor
melden.
Frans
Volgende vergadering: Dinsdag 13 oktober om 20.00 uur bij Johan
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