A2-EC
A2-Erfgoedcommissie
Postbus 10.000
5590 GA Heeze

Verslag overleg A2-erfgoedcommissie d.d. 10 maart 2020
aanwezig:

dhr. N. Drijvers
dhr. T. van Cranenbroek
dhr. M. Niël
dhr. H. van Mierlo
dhr. M. Borgignons, (ambtelijk vertegenwoordiger Heeze-Leende)
dhr. M. Antonis (ambtelijk vertegenwoordiger Valkenswaard)

afwezig:
1.

mevr. K. Evers (ambtelijk vertegenwoordiger Cranendonck)

Opening
Dhr. Drijvers heet allen welkom en opent de vergadering.

2.

Vaststellen verslag vergadering van 14 januari 2020
Het verslag wordt met de volgende opmerkingen vastgesteld.
• Punt 4.b. De tweede volzin komt als volgt te luiden; “De commissie staat positief ten opzichte
van het aanwijzen van voornoemde objecten als te beschermen object.”
• Punt 4.f.; De tweede volzin komt als volgt te luiden; “Henk van Mierlo levert hiertoe input aan
op het concept jaarverslag.”

3.

Spreekrecht
Er hebben zich geen sprekers aangemeld.

4.

Te bespreken onderwerpen
a. Kromstraat 12 te Valkenswaard. Ter info. Pand heeft geen status. Gemeente is
voornemens het pand te slopen en een nieuwbouw school terug te bouwen. De A2Erfgoedc’sie is voornemens het college te adviseren het pand voor te dragen tot beschermd
gemeentelijk monument. Er is opdracht gegeven aan een extern bureau om een
redengevende beschrijving met waardematrix op te stellen. Gepland staat om deze in week
14 te leveren. Tijdens de vergadering van 19 mei a.s. zal dit onderwerp opnieuw op de
agenda worden geplaatst. Daarbij zal de projectleider van de nieuw te bouwen school
aanwezig zijn om dit pand te bespreken.
b. Zandpaden. De ODZOB (Ria Berkvens) geeft aan dat er zeker zandpaden in het
buitengebied aanwezig zijn die bescherming verdienen. Ze zijn voor een deel ook gekarteerd
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in de erfgoedkaart. Verder geeft ze aan dat er nog meer zandpaden zijn dan weergeven op
de erfgoedkaart. Ze adviseert om de zandpaden te inventariseren en op kaart aan te geven.
Maar dan rijst nog de vraag: ‘Waar moet een zandpad ten minste aan voldoen om in
aanmerking te komen voor een beschermde status?’ Bijvoorbeeld; 1) Vanaf wanneer is het
zandpad aanwezig, 2) Wat was de functie van het zandpad.
Zie ook bijbehorende bijlage.
De A2-Erfgoedcommissie geeft aan om binnen de drie gemeenten te inventariseren welke
zandpaden er zijn. Deze actie opnemen in de actiepuntenlijst.
c. Twee wandkleden te Valkenswaard. Voor beide wandkleden is een bestemming gevonden
en voor beide wandkleden is een beschrijving en een waardestelling opgesteld. Aan de A2Erfgoedc’sie wordt gevraagd of zij het college willen adviseren de wandkleden aan te wijzen
tot beschermd gemeentelijk cultuurgoed?
De A2-Erfgoedcommissie adviseert het college beide wandkleden aan te wijzen tot
beschermd gemeentelijk cultuurgoed.
d. Bakkerstraat 1 te Valkenswaard. Ter info. Dit pand is een gemeentelijk monument. Er is
een aanvraag ingekomen voor het plaatsen van zonnepanelen op het rechter- en achter
dakvlak. De A2-Erfgoedc’sie heeft het college hierin negatief geadviseerd. De
omgevingsvergunning wordt geweigerd.
e. Grenssteen Graaf van Loon. Tijdens de vorige vergadering werd gevraagd wat de huidige
status van deze grenssteen is. De grenssteen staat vermeld op de erfgoedkaart, maar heeft
geen verdere bescherming of status.
De A2-Erfgoedcommissie geeft aan om de steen mee te nemen in de inventarisatie “kleine
monumenten, kunst en gedenktekens”.
f. Uitnodiging Erfgoedparticipatie-lab. Ga mee op reis en ontdek de mogelijkheden van
erfgoedparticipatie. Zie bijlage.
Er is geen interesse om deel te nemen aan deze bijeenkomst.
g. Uitnodiging Monumentenhuis Brabant. Van monumentencommissie naar advies
commissie omgevingskwaliteit. Zie bijlage.
M. Antonis gaat naar bijeenkomst en zal verslag uitbrengen.
h. Zonnewijzer te Budel. De zonnenwijzer heeft geen beschermde status. Aan de A2Erfgoedcommissie wordt advies gevraagd of de Zonnewijzer in aanmerking komt voor een
beschermde status. Zie bijlage.
De zonnewijzer heeft geen bescherming of status. De A2-Erfgoedcommissie geeft aan om
de steen mee te nemen in de inventarisatie “kleine monumenten, kunst en gedenktekens”.
i. Actualisatie Erfgoedbeleid A2-gemeenten. De volgende vragen worden door de A2Erfgoedc’sie over dit onderwerp gesteld. De antwoorden staan bij elke vraag vermeld.
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1. Is het beleid in elk der 3 A2-gemeenten op dit moment up-to-date? Nee. Het
Erfgoedbeleid dient te worden geactualiseerd waarbij het tevens wordt geëvalueerd en
verbeterd. Dit geldt voor zowel erfgoed op het gebied van archeologie als bovengrondse
erfgoed (bouwhistorie, monumentenzorg en landschap).
2. Is het beleid in de 3 gemeenten op dit moment ook eenduidig? De basis is gelijk, maar
verder wel toegeschreven naar het plaatselijke erfgoedbestand en groeimodel.
3. Zijn de kennelijk (nieuwe) toepasbare regels voor archeologie, respectievelijk voor
archeologische waarden van gronden actueel en voor de 3 gemeenten eenduidig? Nee.
Ze zijn niet identiek, maar komen in grote lijnen wel op hetzelfde neer.
4. Is dat (1 t/m 3) feitelijk gecheckt qua actualiteit en eenduidigheid en door wie? Dat is
door M. Antonis gecheckt.
5. Voor Valkenswaard is o.b.v. offerte kennelijk budget vrijgemaakt en opdracht verstrekt
aan ODZOB om tot actualisatie voor de gemeente Valkenswaard te komen. Is of wordt
(en op welke termijn) er voor de beide andere gemeenten inmiddels budget vrijgemaakt
of aangevraagd voor eenzelfde opdracht aan ODZOB? Door de gemeente HeezeLeende en Cranendonck is aangegeven dat hiervoor t.z.t. budget zal worden
gereserveerd.
6. Zijn wij het erover eens dat eenzelfde actualisatie door ODZOB in alle 3 gemeenten het
meest voor de hand liggend is om tot eenduidigheid van beleid en plannen te komen
voor alle A2-gemeenten? Is het zaak om ODZOB te informeren over voornemens om in
deze 3 gemeenten eenduidigheid in beleid te verkrijgen? Tijdens voorbesprekingen met
de ODZOB over het uitbrengen van de offertes is dit ter sprake geweest. De ODZOB is
dus op de hoogte om het geactualiseerde beleid voor de drie gemeenten op elkaar af te
stemmen.
7. Is of wordt in de opdracht tot actualisatie en eenduidigheid (toekomstig) beleid en
regelgeving m.b.t. roerend goed verdisconteerd? In het beleid wordt het onderdeel
‘cultuurgoed’ opgenomen.
8. Op welke wijze worden, conform wens van de portefeuillehouders, inwoners
geïnformeerd en/of betrokken over hoe zij erfgoed in ons beleid willen zien? Trekken de
gemeenten daarbij gezamenlijk op? Elke gemeente maakt daarin haar eigen keuze.
9. Hoe krijgt de A2-Erfgoedcommissie (in)zicht op de (stappen en tijdspanne) om tot
actualisatie en eenduidigheid in de A2-gemeenten te komen? De ambtelijke
ondersteuning zal de A2-Erfgoedc’sie periodiek (tijdens de vergaderingen) op de hoogte
houden van de stand van zaken van het proces.
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j. Proces advisering bij mandaat en gecombineerde commissie welstand/Erfgoed.
Door de A2-Erfgoedc’sie wordt gevraagd naar het proces van dit onderwerp. Het proces
advies bij mandaat is als volgt.
1. Stukken van de aanvraag worden naar alle leden en ambtelijke medewerkers gemaild.
2. Onder mandaat wordt het advies opgesteld en naar de ambtelijke ondersteuner en
overige commissieleden gemaild.
3. Bij de eerstvolgende vergadering wordt het advies door de ambtelijke ondersteuner op
de agenda geplaatst, zodat de beoordeling ter kennisgeving in het verslag kan worden
opgenomen.
Het proces advies bij de gecombineerde commissie welstand/erfgoed.
1. Stukken van de aanvraag worden naar alle leden en ambtelijke medewerkers gemaild.
2. Het lid van de A2-Erfgoedc’sie met mandaat beoordeelt samen met welstand het project.
3. De ambtelijke ondersteuning van de welstandsc’sie mailt het advies naar de ambtelijke
ondersteuning van de A2-Erfgoedc’sie.
4. Het commissielid met mandaat zorgt voor verspreiding van het advies naar de overige
commissieleden.
5. Bij de eerstvolgende vergadering wordt het advies door de ambtelijke ondersteuner op
de agenda geplaatst, zodat de beoordeling ter kennisgeving in het verslag kan worden
opgenomen.
k. Averbodeweg 6 en 6A te Sterksel. Pand is een gemeentelijk monument. Gevraagd wordt
om het riet van het pand deels te vervangen. De A2-Erfgoedc’sie adviseert positief.
l. Plaatsen kunstwerk tegenover kerk Kloosterdreef 1 te Budel. De gronden (plantsoen)
waarop het kunstwerk wordt geplaatst behoort bij het naastgelegen gemeentelijk monument.
Aan de A2-Erfgoedc’sie wordt advies gevraagd of zij akkoord gaan met de plaatsing van het
kunstwerk. De A2-Erfgoedc’sie adviseert positief.
5.

Stand van zaken actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst
Actie door

Planning

Marco

Midden 2020

Valkenswaard
Aanwijzen objecten tot gemeentelijke
monumenten. Het zijn de volgende objecten:
1. Markt 11-11A
2. Maastrichterweg 21

Intergemeentelijke Adviescommissie voor Cultuurhistorie en Identiteit in Ruimtelijke Context

Status

A2-EC
A2-Erfgoedcommissie
Postbus 10.000
5590 GA Heeze

3. Markt 66
4. Meerstraat 6
5. Meerstraat 8
6. Bergeijksedijk 26
7. Kapellerpad 8
8. Luikerweg 54
9. Eindhovenseweg 73
Aanwijzing gebied kruising Hoeverdijk – Achterste

On hold
Marco

Loopt

Brug tot beschermd dorpsgezicht
Aanwijzen kleine monumenten, kunst en

Marco

Half 2020

Grondradaronderzoek Kapellerpad kapel

Marco

Half 2020

Loopt

Opvragen matrix Kromstraat 12-12A

Marco

Begin 2020

Loopt

Opvragen matrix Dorpsstraat 46-46A-48A.

Marco

Begin 2020

Opvragen matrix Karel Mollenstraat Zuid 44A-46

Marco

Begin 2020

Inventarisatie objecten wederopbouw

Marco

Half 2020

Inventarisatie zandpaden

Marco

Eind 2020

Inventarisatie objecten wederopbouwperiode

Maurice

Half 2020

Inventarisatie zandpaden

Maurice

gedenktekens

Heeze – Leende

Cranendonck
Matrixen opstellen:

Karin

Eind 2019 begin 2020

Inventarisatie panden tbv CHW door Hüsken *

Karin

1ste kwartaal 2020

Inventarisatie objecten Wederopbouwperiode

Karin

Half 2020

Aanwijzen kleine monumenten, kunst en

Karin

1. ‘oude Meulestat’ grenspaal
2. Capucijnerplein 1
3. Klooster Budel
4. Molenstraat 44-46
5. Hugten 16

gedenktekens
Inventarisatie zandpaden

Karin

* Toelichting op dit actiepunt.
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Uitgebrachte rapportages door bureau Hüsken. De inventarisatie en rapportages zijn afgerond
door bureau Hüsken. In overleg met Ria Berkvens worden de inventarisatie, incl. foto’s (zeer
waarschijnlijk d.m.v. een link) op de Erfgoedkaart gekoppeld aan de adressen. Eenieder kan
t.z.t. bij raadplegen van de Erfgoedkaart de desbetreffende informatie ontsluiten.
6.

Rondvraag
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

7.

Sluiting
Dhr. Drijvers dankt allen voor hun inbreng.

Vergaderschema
Datum

tijd

Plaats

14 januari 2020

13.00-15:00

Valkenswaard

10 maart 2020

13:00-15:00

Valkenswaard

19 mei 2020

13:00-15:00

Valkenswaard

14 juli 2020

13:00-15:00

Valkenswaard

22 september 2020

13:00-15:00

Valkenswaard

17 november 2020

13:00-15:00

Valkenswaard
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