Verslag Bijeenkomst "Cultuurhistorisch Beleid in gemeente Oirschot"
Stichting Behoud Erfgoed Oirschot d.d. 11 juli 2011

Aanwezig:
32 afgevaardigden van diverse stichtingen , verenigingen, ( burger)raadsleden van CDA, Pv.d.A, D66, DGM en Dorpsvisie
Van gemeentewege: Mevr. Renée Koning en de heer Peter van Gerven.
Bestuursleden en symphatisanten van SBEO.
Afmelding:
Mevr. Irene Verbeek ( BMF)

Gespreksleider, Gerard Vinke, opende de bijeenkomst en nam in het kort de agenda van de avond
door.
Daarna heette Frans Adriaanse, voorzitter van de SBEO, iedereen welkom en hoopt dat alle
aanwezigen mee zullen denken om cultuurhistorisch beleid in Oirschot "handen en voeten" te geven,
ten einde beleid te ontwikkelen om dit later te verankeren in het Bestemmingsplan.
Renée Koning stelt dat het bestemmingsplan juridisch regelt wat je beleidsmatig met elkaar hebt
afgesproken.
Er is nog geen cult.hist. beleid in Oirschot en de SBEO doet vanavond een voorzet in deze.
De SBEO stelt daarom: Eerst cult.hist. beleid vaststellen ( basis/fundament) en daarna pas nadere
invulling met b.v. boomteeltvisie. Deze volgorde, want anders ontstaat verrommeling.
Gerrit Damhuis presenteerde in Powerpoint de visie van SBEO ( zie bijlage bij dit verslag)
Er dient noodzakelijk samenhang tussen diverse onderdelen ontwikkeld te worden met name met
economische ontwikkelingen, van abstract naar concreet, van verleden naar heden, naar toekomst.
Het economisch belang blijft stuwen en zet het cult.hist.beleid vaak op het tweede plan.
Per sector dient beleid ontwikkeld te worden; ook voor boomteelt.
Cees van der Heijden stelt dat een toekomstvisie, als onderdeel van het te vormen beleid, van
wezenlijk belang is.
De zogenaamde "Motie Mauser"blijft de gemoederen bezig houden. In dien er toen bij het opstellen
van de motie meer draagvlak voor cult.hist.beleid geweest zou zijn, zou de motie nooit zijn ingediend,
is de mening van diverse aanwezigen.
Natuurlijk blijven ook financiën een grote rol spelen..
In het verleden, ook in het kortstondige, is veel waardevol cultureel erfgoed verdwenen, maar ......ook
behouden.
Helaas moet toch geconstateerd worden dat er nog te weinig belangstelling is voor landschap, met al
zijn facetten,ook in samenhang met b.v. omgevingsbebouwing. Dat geldt ook voor cultuurhistorisch
beleid in het algemeen.
SBEO probeert het buitengebied meer op de voorgrond te plaatsen en we constateren meerdere
lichtpuntjes.
Het buitengebied moet ook dynamiek blijven uitstralen, mag zeker geen verstild museum worden en er
moet natuurlijk ook geld verdiend kunnen worden. Daarom moet er een balans gevonden kunnen
worden: Wat is wel toegestaan, wat en waar niet; nee = nee, nee ....tenzij, ja....mits, ja..
Cultuurhistorisch beleid van heden schiet tekort, daarom moeten we nu, in 2011, een waarde
vasstellen en niet alleen een mogelijke waarde voor 2030.
Veel mensen vinden cultuurhistorie lastig en abstract. Doch hoe meer "handen en voeten" er aan
gegeven wordt,hoe concreter het uiteindelijk in het bestemmingsplan verweven kan worden. Maar
eerst dient het raamwerk inelkaar gezet te worden.
Gerard Traa merkt op dat enige jaren geleden een visie op cult.hist.beleid is uitgebracht, doch in de
lade is blijven liggen.
Renée Koning geeft aan dat fase-2- van het bestemmingsplan buitengebied een extra ronde behoeft
om alle aanpassingen te verwerken en verwacht het voorontwerp april/ mei 2012. Er dient nog een

ander geactualiseerd te worden met voortschrijdend inzicht omtrent b.v. cultuurhistorisch beleid en
boomteelt. "Beleid maken is vooruit zien; beleid is een continu proces".
SBEO vraagt speciale aandacht voor z.g.n. meetlat erfgoedkaart, zoals uitbebracht door SRE en met
een aangepaste weging uitgebracht door SBEO.
SBEO stelt dat er meer nuancering aan gegeven dient te worden.
Arthur de Vries is van mening dat toegevoegd zou kunnen worden: de economische benutting van b.v.
monumenten
Ook op de gemeentelijke begroting zou cultuurhistorie een plaats verdienen.
Gerard Traa zet vraagtekens bij financiering vanuit grondexploitaties.
Samenvatting gespreksleider:
Het zo juist voorgestelde cult.hist.beleid bevat veel elementen die voortgaande discussie en
ontwikkelingen op gang kunnen brengen. SBEO ziet het voorgestelde als bruikbaar uitgangspunt voor
gemeentelijk cult.hist.beleid.
Diverse punten hebben tot positieve discussie geleid en kunnen aanleiding zijn tot aanvulling of
verbetering van het voorgestelde beleid.
Doelstelling van vanavond: Cult.hist.beleid in bredere kring aandacht te geven, is zeker gehaald.
Bij een vervolg zullen nog meer betrokkenen persoonlijk worden uitgenodigd en zullen zeker de
ondernemers niet vergeten worden.
Iedereen was het er over eens dat deze door SBEO georganiseerde avond een goed voorbeeld is van
Burgerparticipatie.
Met speciale dank aan Gerrit Damhuis.
Wordt vervolgd!!
Dank voor eenieders inbreng en aanwezigheid.
Motto: "Niet achter de kar aanlopen, maar meetrekken"
Pieter Goosen/Ton Pel

