
Aan het college van B en W van de gemeente Weert 
 
 
2-5-2004 
 
 
 
Geacht college, 
 
Op 23 mei 2003 heeft de stichting behoud de Lichtenberg een verzoek ingediend 
tot  plaatsing van het complex de Lichtenberg op de gemeentelijke monumentenlijst. 
 
Na bijna een jaar moeten wij helaas constateren dat het gemeentebestuur niet de benodigde 
actie onderneemt om ons verzoek af te handelen. 
 
Enkele feiten: 
 
- Op 14 augustus 2004  adviseert de collegecommissie Cultuurhistorie  tot het 

verrichten van een cultuurhistorische verkenning naar het complex de Lichtenberg en 
de eerstgebouwde vleugel plus gymzaal van het Bisschoppelijk College.  Dit 
onderzoek zou uitgevoerd moeten worden door de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg; 

 
-     Op 30 september 2003 meldt het college van B en W dat ze kennis heeft genomen 

van het advies van de collegecommissie en akkoord is met het advies; 
 
- Op 18 november 2003 komt B en W terug op haar eerder genomen besluit en beperkt 

de opdracht voor het onderzoek tot het complex de Lichtenberg.Tevens vindt men dat 
er eerst overleg met de eigenaren gevoerd dient te worden; 

 
- Op 25 november verzoekt de gemeente Weert de Rijksdienst voor de 

Monumentenzorg  een cultuurhistorische verkenning  en een studie in het kader van 
Belvedère uit te voeren t.a.v. het complex de Lichtenberg. Het college van B en W 
geeft in het begeleidend schrijven aan dat er geen kosten aan het onderzoek 
verbonden zijn; 

 
- Door ons is herhaaldelijk navraag gedaan over de stand van zaken, bij de betrokken 

ambtenaren, de betrokken wethouder en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg .  
Al maanden lang wordt ons verteld dat er „binnenkort een afspraak zal volgen tussen 
de gemeente en de RDMZ“.  
Inmiddels is ons ook medegedeeld dat er eerst een gesprek zal zijn van de RDMZ  
met de wethouder en de direkteur Stadsontwikkeling. Dit omdat deze laatste over 
nieuwbouwplannen gaat; 

 
- Van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg  hebben wij onlangs vernomen dat men 

nog steeds wacht op de afspraak met de gemeente Weert. 
 
 
Wij kunnen niet anders dan concluderen dat de gemeente Weert de zaak op de lange 
baan schuift, reeds genomen besluiten herroept en steeds andere voorwaarden stelt. 
Daarbij is het onbegrijpelijk dat men ervan uitgaat dat een door de gemeente Weert 
gewenst onderzoek niet betaald zou hoeven te worden en men eerst gesprekken met de 
eigenaren wil voeren terwijl er o.i sprake is van slechts één eigenaar nl. de stichting Sint 
Jozef. Het is voor de hand liggend dat deze condities uitstel in de hand werken, en 
gemakkelijk tot afstel kunnen leiden.  
 



Wij willen er –nogmaals- op wijzen dat de Lichtenberg een uniek complex is. In het 
afgelopen jaar is er vanuit het gehele land belangstelling getoond. Het complex is 
opgenomen in het internationale register van DOCOMOMO (tesamen met slechts vier 
andere Nederlandse sport/recreatiecomplexen van het moderne bouwen). Het bevindt 
zich in een kwetsbaar gebied van hoge natuurlijke waarden. 
Inmiddels is door de overheid besloten tot herstel van de waterlopen. 
Kortom: dit is toch echt het complex dat de stad Weert aan haar zo verlangde plek op de 
kaart kan helpen. 
 
Intussen heeft de hele gang van zaken voor ons als stichting tot gevolg dat wij niet verder 
kunnen. Zo willen wij graag met andere partijen om de tafel om onze doelstellingen 
verder uit te werken. De vertraging en uitstel van de gemeente Weert leidt nu al bij 
andere partijen tot onbegrip en verbazing. 
 
De toestand van de gebouwen op de Lichtenberg vedraagt geen uitstel. Wij voelen ons 
gebonden aan onze doelstelling tot behoud. Wij verwachten op korte termijn uitsluitsel 
over de vorderingen inzake de uitvoering van uw besluit inzake de cultuurhistorische 
verkenning, met als doel een aanwijzing tot gemeentelijk cultuurhistorisch monument. 
Wij zijn intussen van deelname aan het overleg over het NRP-gebied uitgesloten omdat 
B en W van mening is dat onze stichting te weinig achterban zou hebben. 
 
Afhankelijk van uw antwoord zullen wij onze activiteiten aanpassen om te voorkomen dat 
we in deze zaak buiten spel gezet worden en de gemeente Weert afstevent op het 
zoveelste cultuurhistorische debacle. 
 
 
Wij zijn in afwachting van uw antwoord. 
 
Namens het bestuur van de stichting behoud de Lichtenberg, 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
F.M.C. van Geffen, voorzitter 
 
Correspondentie via: behoudlichtenberg@planet.nl 
 
 
 
C.c : 
- Gemeenteraad 
- RDMZ 
- Hoofd sector stadsontwikkeling, Mr M. van der Zalm 
- Mevr Ir. C. Umlauf 
- Dhr J. Ubachs 
- Collegecommissie Cultuurhistorie 
- Welstandscommissie 
- LGOG  afdeling Weert De Aldenborgh 
- Het Atelier van de Rijksbouwmeester 
- DOCOMOMO Nederland 
- Stichting Sint Jozef 
    

 


