
Bijeenkomst werkgroep Erfgoed Oirschot, donderdag 20 april 2017 

 

Aanwezig: 

Peter van Gerven,  Arthur de Vries,  Han Smits,  Ricardo Toffolo,  Ria van Kollenburg, Peter van Dijk, 

Johan Jansen,  Frans Adriaans,  Marriet van Berkel,        Annelien van Kuilenburg,  Miriam Meijers  

 

 

Cultuurhistorische QuickScan 

De afgelopen maanden is er gewerkt aan een cultuurhistorische QuickScan. Deze QuickScan omvat een 

opname van gebouwde objecten, waarbij enkele foto’s zijn genomen (vanaf de openbare weg) en een korte 

beschrijving is toegevoegd. De QuickScan wordt afgesloten met een waarderingstabel waarin de panden op 

een viertal punten zijn beoordeeld. De waarderingsmethodiek is afkomstig van de Rijksdienst voor het Cultu-

reel Erfgoed.  

De QuickScan omvat geen uitputtende beschrijvingen, maar is bedoeld om het gebouwde erfgoed op effici-

ente wijze in beeld te krijgen. Het betreft een technisch document en kan gezien worden als de bibliotheek 

van het gebouwde erfgoed van Oirschot. Alle monumenten en beeldbepalende panden zijn hierin opgeno-

men. Wat betreft de lijsten van SBEO zijn conform afspraak categorie 2 en 3 panden niet meegenomen, al-

leen categorie 1.  

 

Met betrekking tot de bescherming is het de bedoeling om, in navolging van de Modernisering Monumenten-

zorg, gebiedsclusters te gaan beschermen via het bestemmingsplan. In het buitengebied zijn dit voorname-

lijk agrarische clusters en de toegangswegen naar de dorpen.  

 

Opmerkingen 

 Hoe staat het met de bescherming van solitaire monumenten? Bescherming van objecten door middel 

van een gemeentelijke monumentenstatus is van belang voor het behoud van waardevolle panden.  

 Monument in het groen: maar dan clusteren? Hoe verhoudt zich dat tot onze “branding”?  

 Clusteren: wat wordt beschermd? Gebied?  

 

Acties 

 Voor 3 mei alle op-/ aanmerkingen over de QuickScan naar Annelien doormailen (incl. nakijken lijst 

van in bestemmingsplan opgenomen panden).  

 Voor 3 mei ook de gewenste clusters aangeven.  

 

Betrokkenheid 

Voor Oirschot, zeker gezien het feit dat het monumentale karakter speerpunt is van het beleid, is het niet 

meer dan logisch dat een erfgoedambtenaar aangesteld wordt.  

Daarnaast is lokale betrokkenheid in de Monumentencommissie gewenst (nu vanuit ODZOB). De erf-

goedambtenaar zou hierin afgevaardigd moeten worden evenals een afgevaardigde van de Heemkundekrin-

gen als adviseurs. Dit komt ook de transparantie ten goede.  

Hiertoe behoort ook het openbaar maken van agenda’s en verslagen van de commissie.  

Ook betrokkenheid en kortere lijntjes met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, nu gevestigd 

in Eersel, is van belang. Ook voor wat betreft Oirschotse zaken. Kruisbestuiving tussen de verschillende vel-

den is nodig. 



Opmerkingen 

Evaluatie van de lokale inbedding in de Monumentencommissie na een half jaar: wat heeft het opgeleverd?! 

 

Acties 

 Lokale inbedding in de Monumentencommissie 

 Vergaderingen, agenda en verslag duidelijk op de website van de gemeente 

 Koppeling met de VTH en de erfgoedambtenaar: korte lijntjes (b.v. 1 dag in de week in Oirschot ge-

zamenlijk!)  

 

Proces en acties 

 Eind mei/begin juni: concept-nota van uitgangspunten toegestuurd (de kaders).  

 Reacties hierop per mail indienen. 

 @Frans Adriaans: Kaders van 2011 mailen/sturen  naar Annelien 

 Toesturen concept nota en uitvoeringsprogramma eind juli/begin augustus.  

Reacties hierop voor  24 augustus 2017 indienen 

 Volgende bijeenkomst werkgroep: do 31 augustus 19.30 uur gemeentehuis Oirschot 

 Hierin worden de reacties besproken 

 September: raadsinformatiebijeenkomst conceptnota 

 November/december: vaststellen nota en uitvoeringsprogramma 

 

Algemene opmerkingen 

Niet alleen beleid en woorden, ook daden!  

Is er een verslag van de raadsinformatiebijeenkomst van afgelopen keer? 

Aandacht voor de Bollen 11: wordt gesloopt (Francois van Riel VTH!!!) 

Hoe staat het met voorbescherming? Ook voor beeldbepalende panden of alleen monument. (Bestseweg 3)  

Kruisbestuiving.  

 


