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Bezwaarschriftencommissie  
Kunstwerk Markt  
Woensdag 27 mei 11.30 uur 
Bezwaren SBEO  
 
1. Historisch Marktplein  
 
De markt van Oirschot valt onder het rijks beschermd dorpsgezicht.  
Geen bebouwing, ook niet tijdelijk, is in de karakteristieke onbebouwde ruimte toegestaan, zie 
bijlage 1. 
 
2. Monumentencommissie  
 
Advies bijeenkomst Monumentencommissie 4 december 2019:  
De commissie merkt op dat dit element ‘absoluut niet past in deze historische omgeving en in 
sterke mate afbreuk doet aan de bestaande ruimtelijke kwaliteit.’ en heeft een negatief advies 
gegeven. Het bestuur van de gemeente, legt bij toekenning van deze omgevingsvergunning het 
advies van de door haar in het leven geroepen monumentencommissie naast zich neer. Daarmee 
gaat zij niet alleen in tegen haar beleid ten aanzien van het beschermd dorpsgezicht maar schept 
daarnaast ook een precedent voor andere initiatieven voor plaatsing van branding- of andere 
objecten op de markt, zie bijlage 2.  
 
3. Participatie inspraak bewoners  
 
Geen participatieproces; Bewoners zijn niet op de hoogte gesteld van het plan om een branding 
object met nieuw beeldmerk van de gemeente op de Markt te plaatsen. 
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4. Bezwaren inwoners en vrienden SBEO  
 
Al eerder is sprake geweest van het plaatsen van een object op de markt. In 2015 werd de proce-
dure gestart voor van het plaatsen van een Rabo Geldkiosk op de Markt. Van de 55 Bezwaar-
schriften, werden er 54 ongegrond verklaard, vanwege de afstand van Markt c.q. zichtlocatie. Uit 
dit voorbeeld blijkt dat de gemeente ook eerder weinig oor heeft gehad voor de bezwaren van 
haar bewoners tegen het plaatsen van een object op de Markt. Evenwel is deze geldkiosk er 
nooit gekomen. Wij hebben als SBEO actief navraag gedaan bij onze achterban en voelen ons 
breed gesteund in ons bezwaar tegen de plaatsing van dit object.  
 
5. Bijeenkomst gemeente met SBEO 4 maart j. l. 

  
Volgens de wethouder moet de SBEO op de hoogte zijn geweest van dit beeldmerk en het plaat-
sen daarvan op de Markt. Het SBEO heeft hierover echter geen berichten van de gemeente ont-
vangen. Pas bij de behandeling bij monumentencommissie op 4 december 2019, leerde het 
SBEO over het plan van de gemeente. De gemeente heeft op 18 december 2019 de aanvraag ge-
publiceerd in het Weekjournaal en reeds op 2 januari 2020 is de vergunning door en aan de ge-
meente verleend. Het bestuur heeft bij de nieuwjaarsbijeenkomst mondeling gemeld aan de ge-
meente, dat zij een bezwaar in zou gaan dienen. Op 13 januari 2020 heeft het SBEO schriftelijk 
bezwaar gemaakt. Vervolgens heeft de wethouder op 17 januari 2020 een gesprek gehad met 
SBEO en verzocht voorafgaand aan de opening van het beeldmerk, de pers nog niet op te zoe-
ken, hetgeen door SBEO is ingewilligd. Op 4 maart is een gesprek geweest met SBEO en de wet-
houder, waarin de wederzijdse standpuntenzijn uitgewisseld. Van de gemeente hebben wij voor-
alsnog geen aangepast voorstel mogen ontvangen. 
 
6. Tijdelijke omgevingsvergunning  

De gemeente beschrijft dat de plaatsing voor het beeldmerk object tijdelijk is voor de duur van 
twee jaar. Ondanks het feit dat SBEO feitelijk tegen een plaatsing is op de markt, heeft zij de ge-
meente in het overleg van 4 maart de volgende twee opties aangegeven, die voor SBEO accepta-
bel zouden zijn: 
 

A. Tijdelijke plaatsing op de huidige plek voor een duur van maximaal zes maanden. 
B. Het beeldmerk wordt op verschillende (niet beschermde) plaatsen in de gemeente 

geplaatst en komt kortstondig terug op de markt medio juni 2021. Dit moment sluit 
aan bij de presentatie van de centrumvisie van de gemeente. Het object staat bij el-
kaar niet langer dan zes maanden op de markt. 
 

 

Bestuur Stichting Behoud Erfgoed Oirschot 
 


