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Tweeduizend zestien, een jaar waar we het tweede lustrum van de SBEO zouden moeten
vieren, maar helaas valt er nog geen feestje te vieren omtrent het erfgoed van Oirschot.
In juni 2006 hebben Gerard Vinke en Frans Adriaanse de SBEO opgericht. De aanleiding was
de sloop van de dertigerjaren panden aan de Rijkesluisstraat van de firma Meeuwis en het
plan van de gemeente voor bebouwing in het park van het Montfortanenklooster, Groot
Bijstervelt. Door inspanningen van de SBEO zijn de panden en het park in stand gebleven.
Daarna hebben we alle waardevolle erfgoedpanden, de jonge monumenten, boerderijen en
gebouwen van de legerplaats Oirschot geïnventariseerd. Na ruim 8 jaren lijkt er een
doorbraak aan te komen bij de gemeente wat betreft erfgoedbeleid. Er wordt een opdracht
verstrekt aan het Monumentenhuis Brabant om de waardevolle panden in beeld te brengen.
Daarna kan er eindelijk erfgoedbeleid vastgesteld worden en verankerd worden in de
bestemmingsplannen.
In 2009 werden helaas de ziekenvleugels van het Sint Franciscushof aan de achterzijde van
de Hof van Solms, gesloopt. Dit bleek achteraf een onderdeel van het rijksmonument te zijn.
In alle jaren zijn we druk bezig geweest met het behoud van het erfgoed, o.a. inbreng in de
opstelling van de Erfgoedkaart en van bestemmingsplannen, met name van het
buitengebied waarbij we hebben geprobeerd om gebieden te vrijwaren van boomteelt. De
laatste jaren hebben we ons vooral druk gemaakt over het multifunctioneel centrum bij de
oude Toren in Oostelbeers, behoud van het poortgebouw van de legerplaats en we zijn nu
bezig met de procedure tegen de geldkiosk op de Markt.
De SBEO heeft tussendoor nog 3 boeken geproduceerd, Langs boerderijen in Oirschot en de
Beerzen, Van militair kampement tot gen. maj. de Ruijter van Steveninckkazerne Oirschot en
Jac. Priem, architect 1914-2011.
Het is de SBEO tot heden jammer genoeg nog niet gelukt om bij de gemeente en veel van
haar bewoners het belang van het erfgoed Oirschot over te brengen. Daarom heeft de SBEO
het plan opgepakt om in het komende jaar een cursus Oirschotlogie op te starten. Een
cursus over de cultuurhistorie van Oirschot.

GELDKIOSK MARKT
Op 22 januari j.l. heeft de SBEO de beslissing op bezwaar tegen de geldkiosk Markt gekregen
van de gemeente. Deze luidde:
Besluit: Wij nemen het advies van de commissie Bezwaar- en Beroepschriften over. Wij
hebben daarom besloten om het bezwaarschrift (met inachtneming van het advies van de
commissie) ongegrond te verklaren en het bestreden besluit, onder verduidelijking van de
motivering, in stand te laten.
Motivering wijziging:
De gemeente heeft op 14 januari de situatie opnieuw aan de Centrale Commissie Zuid
Holland voorgelegd en deze heeft geadviseerd de situering te wijzigen en de kiosk te
verplaatsen tegenover Markt 5 en de geldkiosk te draaien zodat de dichte zijde aan de
straatzijde komt.
Het bestuur van de SBEO heeft besloten in beroep te gaan tegen deze beslissing en heeft op
maandag 27 februari de beroepsprocedure ingediend bij de Rechtbank van 's-Hertogenbosch.
Er heeft een overleg plaatsgevonden met de Rabobank. Het bestuur van de SBEO heeft
daarna nog een overleg gehad met de Rabobank en de gemeente samen over alternatieve
locaties. De door ons voorgestelde alternatieve locaties werden afgewezen, maar de
gemeente en de Rabobank gaan een gesprek met de AMRObank aanvragen om te bekijken
of er nog andere mogelijkheden zijn.
OIRSCHOTLOGIE
In navolging van voorbeelden van verschillende steden en dorpen waaronder 's-Hertogenbosch, Venlo en St Oedenrode is ook bij het bestuur van de SBEO het plan ontstaan om een
cursus Oirschotlogie op te gaan zetten.
Het doel is de mensen uit de gemeente Oirschot wegwijs te maken in de cultuurhistorische
geschiedenis en de ontwikkeling van Oirschot en de Beerzen. Daarnaast het overdragen van
kennis met de intentie een goed gevoel van verbondenheid met Oirschot te krijgen.
Aanbod van de cursus o.a. natuur, cultuur en erfgoed, ontwikkeling en groei van de
gemeente, architectuur, landschap, bestuur, folklore en gebruiken.
Maandag 14 maart heeft de SBEO een gesprek gehad met de grondleggers van de cursus
Boschlogie. Het bestuur zal verder contact hierover opnemen met andere plaatselijke
natuur- en heemkundeorganisaties.
Op 26 mei om 19.30 uur in de Brouwerij vandeOirsprong Koestraat 20 te Oirschot, wil de
SBEO een vriendenbijeenkomst houden om te peilen of dit een goed idee is voor Oirschot en
te vragen of er vrienden zijn die dit project mee willen helpen opzetten. Nadere details over
deze dag worden per mail tijdig aan de vrienden toegestuurd.

VOORMALIG GEMEENTEHUIS MIDDELBEERS
In de zomer van 2013 werd het monumentale pand, het oude gemeentehuis van
Middelbeers, verkocht voor een herontwikkeling en verbouwing tot een grand café. De
eigenaar wilde meer en legde de bouw stil. Tal van plannen lagen sindsdien op tafel. Het
college van B&W verleent nu medewerking aan de recente variant: grand café met zaal en
een terras aan de voorzijde, negen hotelkamers en zes huurappartementen. Er moet nog wel
een wijziging van het bestemmingsplan plaatsvinden.
ERFGOED VERBINDT
Op maandag 21 maart heeft er in het Erfgoedhuis Eindhoven een werkconferentie plaats
gevonden over het erfgoedbeleid van Zuidoost-Brabant. Deze bijeenkomst werd
georganiseerd door de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland, de
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en de gemeente Eindhoven.
Doel van deze werkconferentie was bestuurders, ambtenaren en erfgoedvrijwilligers te
informeren over het belang van erfgoed, erfgoededucatie en de organisatie en uitvoering
daarvan, naar aanleiding van de nieuwe wetgeving erfgoed. De werkconferentie was vooral
bedoeld om met elkaar de kansen te verkennen, die deze wetten bieden om het cultureel
erfgoed in onze regio te versterken. De SBEO en de gemeente Oirschot hebben deze
bijeenkomst bijgewoond.
PROJECT BIM
De gemeente heeft de SBEO gevraagd of wij mee willen werken aan het project BIM,
Boerderijen Inventarisatie en Monitoring, een onderzoek van het Agrarisch Erfgoed
Nederland. Dit onderzoek betreft een nulmeting naar de huidige toestand van onze
boerderijen. Het gaat over de huidige toestand van onderhoud, verdwijnen van boerderijen,
nieuwe functies, thema`s die om een proactieve opstelling vragen.
Johan en Frans hebben in november j.l. bij de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed hierover
al aan een bijeenkomst deelgenomen.
De SBEO zal op deze vraag van de gemeente ingaan. Alle inventarisatie is reeds aanwezig bij
de SBEO maar de huidige toestand zal opnieuw opgenomen moeten worden.
SdBB VRIENDENDAG
De Stichting de Brabantse Boerderij houdt op 2 april haar vriendendag met een bezichtiging
van 6 historische boerderijen in de regio 's-Hertogenbosch. Alle boerderijen zijn
rijksmonumenten. Verdere informatie zie info@debrabantseboerderij.nl.

Bijdrage 2016
U begrijpt uit deze Nieuwsbrief, dat wij vele uren per week aan het behoud van ons cultureel
erfgoed besteden. Wij doen dat graag en willen nog lang doorgaan, want er moet nog veel
werk verzet worden. De voortgang wordt echter door u als vriend mogelijk gemaakt door uw
gewaardeerde jaarlijkse bijdrage. Wij hoeven u niet uit te leggen dat overal geld mee
gemoeid is.
Mogen wij u daarom verzoeken uw bijdrage van € 20 over te maken op:
NL67 RABO 0127282734 t.n.v. Penningmeester SBEO.
Met de e-mail waarbij wij u deze nieuwsbrief toesturen is een factuur gehecht.
Wilt u een factuur op naam? Een telefoontje naar 0499 572096 is voldoende.
De Stichting Behoud Erfgoed Oirschot.

