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het MIP (monumenten inventari-
satie provincie) tot de lijst van
f onge Monumenten (gebouwen
vanaf r93o). In z.orr zag de ErË
goedkaart Oirschot het licht. Al
die overzichten ten spijt: de vol-
gende sta,p, het daadwerkelijk be-
schermen van ob;'ecten, wordt
niet gemaakt. Nu is er nieuw erf-
goedbeleid voorzien voor eind
2ot7.Maar zo zljn er al veel aan-
zetten geweest, weten De Vries
en Adriaanse inmiddels. De
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\Íries: ,,Iedereen \,\reet wat het
doel is: het historische karakter
van Oirschot behouden en het in
de markt zetten van alle kwalitei-
ten die we op dat gebied hebben.
Maar dan moet je daar ook naar
handelen. Nu blijven al die docu-
menten, intenties en ambities in
ordners zitten. Niet langer alleen
praten, rnaar ook doenl"

Recent vestigden de erfgoed-
clubs de aandacht op de Bestse-
weg 3, een boerderij uit de weder-
opbouw die op de nominatie
staat om gesloopt te worden. Het
is zomaar een voorbeeld. ,,Als je
je erfgoedbeleid niet voor elkaar
hebt, blijft het voorkomen dat ge-
bouwen en objecten die het
waard zijn om te beschermen
toch verdwijnen. En dat is dood-
zonde."

'Veel te weinig aAndacht
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,i Frans Adriaanse (links) en Arthur de Vries voor het B.oterkerkje in Oirschot.
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gema.akt voor het monumentale
karakter van het dorp. Aan hem
heeft de gemeente op dat gebied
veel te danken."

Tegenwoordig valt er meer te
mopperen. Met name sinds het
moment clat de lokaie monumen-
tencommissie werd opgeheven
en de taken werden overgedragen
aan de omgevingdienst, Daarmee
verdweeir de directe, lokale be-
trokkenheid, merken de erfgoed-
clubs. T\wee jaar geleden kondig-
de wethouder Caspar van Hoek
een nieuw platform aan dat acl-
vies zou gaan geven bij cultuur-
historische aangelegenheden.
Adriaanse: ,,We hebben er nooit
meer iets van gehoord."

Er is precies bekend wat
Oirschot aan erfgoed heeft. Er
zijn tal van inventarisaties. Van

voor het moois ín Oirschot'
Veel woorden,
weinig daden.
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Het wordt hoog
tijd dat Oirschot
beter met haar
erfgoed omgaat.
Frank van den Heuvel
f.vdheuvel@ed.nl
t-?ir;.1.i:r;:

Oirschot staat wijd en zijd be-
kend om zijn historische, karakte-
ristieke gebouwen en beziens-
waardigheden. Honderden heeft
de gerneente ervan: rijks- en ge-
meentelijke monumenten en an-
dere'beeldbepalende objecten'.
,,Als je iemand van buiten de ge-
meente spreekt en vertelt over
hoe slecht Oirschot met haar erÍ:
goed omgaat, kijken ze je alle-
maal verbaasd aan: in Oirschot!?"

Toch is het zo, zeggen Frans
Adriaanse en Arthur de Vries, res-
pecdevelijk voorzitter van de
Stichting Behoud Erfgoed
Oirschot (SBEO) en Heemkunde-
kring De Heerlijkheid oirschot.
Zij pleiten al vele jaren voor meer
aandacht voor al het moois dat
Oirschot aan erfgoed heeft. Maar
vooralsnog blijft het in het ge-
meentehuis vooral bij woorden,
vinden ze. ,,Afgelopen voorjaar is
Annélien van Kuilenburg van het
Monumentenhuis a-angesteld. Zij
is er één dag per week, Zij is des-
kundig, maar o,2 fte is natuurlijk
veel te beperkt", zegt De Vries.

Het koesteren van de historíe
was in het Oirschotse gerneente-
huis altijd in goede handen. Zo
was daar Eduard Steger, van 1938
tot t 967 burgemeester van
Oirschot. ,,Hij was de conservator
van het erfgoed in Oirschot", al-
dus Adriaanse. ,,Heeft zich sterk -Frans Adriaanse, SBEO


