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Beste heemleden, 
 
 
Beste leden en gezinsleden, 
 
In verband met de vakantie van de redactie verschijnen de eerstvolgende reguliere Nieuwsflitsen medio juli 2011. 
Dat is later dan u van ons gewend bent en daarom informeren wij u nu over een aantal onderwerpen die ons inziens 
niet kunnen wachten. 
 

Fietstocht / wandeling naar Kaatsheuvel 
 
Op 22 juni zijn wij uitgenodigd bij heemkundekring de 
Ketsheuvel. We komen om 19.00uur bijeen bij de 
Wetering en we fietsen dan gezamenlijk naar De Werft 
in Kaatsheuvel, alwaar wij opgewacht worden door de 
voorzitter, Kees Grootswagers. Van hieruit heeft de 
heemkundekring een wandeling voor ons in petto door 
Kaatsheuvel van ca. 2,5 kilometer. We laten ons 
verrassen! 

Op 29 juni komt heemkundekring de Ketsheuvel naar 
Loon op Zand voor een historische dorpswandeling 
onder leiding van Jan Vera. Wij hebben de wandeling 
van vorig jaar nog in ons geheugen, maar wilt u mee 
wandelen, dan is dit geen probleem. Er zijn altijd weer 
nieuwe dingen te zien. Als de weergoden met ons zijn 
is succes verzekerd! 

Een dagje naar de dierentuin 
 
De heemkundekring heeft een aanbod ontvangen van 
het Zoo Parc in Overloon. Leden kunnen met korting 
entreekaarten bestellen voor dit park. De entreeprijs 
voor Zoo Parc Overloon is € 17,00. U betaalt slechts 
€ 7,50.  
Zoo Parc in Overloon is dé dierentuin van Nederland, 
waar u dieren ontdekt, zoals u nog niet eerder heeft 
beleefd. De vele doorloopgebieden geven u de kans 
echt tussen de dieren te zijn zonder barrières. In de 
Australische Outback springen reuzenkangoeroes en 
wallabies vrij rond en op het lemureneiland staat u 
midden tussen de ringstaartmaki’s en rode vati’s. In 
het nieuwe Maghrebgebied kunt u vanaf 2011 óók 
kennis maken met hyenahonden en zeehonden. 

Daarnaast kunt u tijdens de vele Zoo Times, van 
dichterbij dan u gewend bent, ook kennis maken met 
cheeta’s en gibbons. Het is een complete dag uit 
waarop u iedere keer wordt verrast door bijzondere 
diersoorten. De kaarten zijn onbeperkt geldig. 
 
De aanbieding werkt als volgt: 
U meldt aan het secretariaat telefonisch of per e-mail 
hoeveel toegangskaarten u wilt ontvangen. 
De besteldatum is uiterlijk vrijdag 10 juni 2011. Als 
wij de kaarten ontvangen hebben, nemen wij met u 
contact op. 
Voor informatie over Zoo Parc Overloon bezoek de 
website www.overloonzoo.nl 

  
Nieuwe werkgroep 

 
Aangezien er veel vragen binnenkomen van mensen 
die een oud pand willen kopen in Loon op Zand over 
de historie van het betreffende pand, wil de 
heemkundekring in navolging van heemkundekring 
Waspik zich bezig gaan houden met de beschrijving 
van alle belangrijke panden in ons kerkdorp. Hiermee 
breiden we onze dienstverlening uit en kunnen we 
sneller reageren op deze vragen zonder dat we steeds 
op zoek moeten naar personen die hier iets van af 

weten. In aanvang willen wij een werkgroep 
samenstellen van 3 personen en nodigen alle leden 
die belangstelling hebben voor dit langdurige project 
uit zich aan te melden. U stuurt een mail naar 
secretaris@heemkundekringloonoptsandt en wij 
nemen met u contact op. Voor vragen kunt u zich ook 
tot dit mailadres wenden. Pakt u liever de telefoon, bel 
dan het nummer 06-44416825. 

 
Jaarboekaanbieding 

 
Op dit moment hebben wij nog 2 pakketten met jaarboeken Straet & Vaert. Het pakket bevat de delen 1995-2000-
2002-2003 en 2004. Mensen die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich melden. OP = OP! De normale prijs 
bedraagt € 50,00 en men kan het pakket nu verkrijgen voor slechts € 30,00. Voor een bestelling of een opgaaf van de 
inhoud van de artikelen kunt u terecht bij het secretariaat. 
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Gemeentes kunnen optreden tegen verwaarlozen monument 
Bron: Erfgoedstem 

 

Voor het eerst spreekt een rechtbank zich uit over de 
mogelijkheid om op te treden tegen bewust 
verwaarlozen van een beschermd monument. Deze 
uitspraak is vooral voor gemeentes van belang. 

Niet uit monumentenregister 
De Rechtbank Roermond deed op 21 december 2010 
twee uitspraken over het monument Sankt Ludwig in 
Vlodrop. In de eerste uitspraak was de staatssecretaris 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap partij. De 
Rechtbank heeft de staatssecretaris in het gelijk 
gesteld voor wat betreft het besluit om Sankt Ludwig 
niet uit het monumentenregister te schrappen.  
 
Optreden op grond van de Monumentenwet 1988 
De tweede uitspraak is echter voor gemeentes 
interessant, omdat een rechtbank zich hierin voor het 
eerst uitspreekt over de mogelijkheid om op grond van 
de Monumentenwet 1988 op te treden tegen het 
bewust verwaarlozen van een beschermd monument. 

Deze uitspraak is gedaan op het beroep dat de 
eigenaar van Sankt Ludwig had ingesteld naar 
aanleiding van de door het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente Roerdalen opgelegde 
last onder dwangsom. Deze houdt in dat het 
rijksmonument Sankt Ludwig moet worden hersteld in 
de toestand zoals die was vóór de illegale sloop van 
de voorbouw op 12 september 2001. Bovendien 
moeten passende voorzieningen worden getroffen, ook 
aan overige delen van Sankt Ludwig, om te voorkomen 
dat schade aan het rijksmonument ontstaat als gevolg 
van weersinvloeden. Gedacht moet worden aan het 

herstellen van diverse lekkages aan daken, defecte 
ramen en goten en afvoeren De eigenaar stelde dat 
het opleggen van een last onder dwangsom voor het 
herstellen van de gebreken veel verder gaat dan op 
grond van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 
mogelijk is. In deze wet is immers geen 
onderhoudsverplichting opgenomen. 

De Rechtbank oordeelt dat artikel 11, tweede lid, onder 
b, van de Monumentenwet 1988 wel degelijk 
voldoende basis biedt om handhavend op te treden 
tegen het passief verwaarlozen van een monument. 
De Rechtbank baseert dit op een passage in de 
Memorie van Antwoord bij de Monumentenwet 1988, 
waaruit blijkt dat dit ook de bedoeling van de wetgever 
is geweest. 

Toelichting 
Deze uitspraak van de Rechtbank is vooral van belang 
voor gemeentes omdat zij belast zijn met handhaving 
van gebouwde monumenten en het voor hen 
onduidelijk was of zij op grond van de Monumentenwet 
1988 konden optreden tegen bewuste verwaarlozing. 
Ook nu het artikel uit de Monumentenwet 1988 waar 
het hier om gaat inmiddels is opgenomen in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.1) blijft 
deze uitspraak van belang. 

Kanttekening is dat de eigenaar van Sankt Ludwig 
tegen de hier besproken uitspraak hoger beroep heeft 
aangetekend. Het is dus niet zeker of de Raad van 
State het uiteindelijk eens zal zijn met het oordeel van 
de Rechtbank. 

 

Exposities 

Voor de liefhebber van de geschiedenis van zijn of 
haar eigen woonomgeving of voor de gewoon 
belangstellende is er weer het een en ander te 
bekijken. Zowel in de bibliotheek in Loon op Zand als 
in woonzorgcentrum De Venloene heeft de 
heemkundekring een vitrinekast ingericht waarin 
historische voorwerpen zijn tentoongesteld. 

In de bibliotheek is gekozen voor het thema Agrarische 
Geschiedenis. In deze categorie zijn voorwerpen bij 

elkaar gezocht die in vroegere dagen gebruikt werden 
door de boeren. We vinden hier een drinkkan, 
paardenbit, hoefijzer, vloeiblad en veel meer. De 
vitrinekast in De Venloene is ingericht rond het thema 
Oud schoenmakersgereedschap. 

Hier zijn tentoongesteld onder andere leesten, lapvoet, 
scharen, hamers, pekdraad en was. Maar daar blijft 
het niet bij, er ligt aanzienlijk meer oud gereedschap. 
Een bezoek is de moeite waard. 

 

 

Het bestuur wenst alle leden een warme en gezonde vakantie, maar wij zien u eerst nog graag op de 
Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2011, aanvang 19.30 uur. Locatie: Brasserie De Kiosk.  


