
Monumenten 
 
In 2020 bestond de werkgroep uit de volgende leden: Leon van de Burgt, Toon van Cranenbroek, Jan Maas, 
Stan van der Plas, Peter Slenders, Leo Smits en ondersteuners zijn Jan Aarts en Frits Feijen.Tijdens de 
ledenvergadering trad Frank Walkate toe tot het bestuur en bij de eerstvolgende bestuursvergadering stelde 
Toon zich beschikbaar als secretaris van de vereniging maar dan wilde hij het coördinatorschap van de  
werkgroep overdragen. Daarop stelde Frank zich beschikbaar om dat over te nemen. 
 
Door de coronamaatregelen zijn er bijzonder weinig activiteiten geweest in 2020.  
 
Bijeenkomsten 
De monumentenwerkgroep is een aantal malen bijeen geweest. Op donderdag 27 februari, 27 mei, 24 
september en 26 november.  
 
Rondleidingen 
In januari hebben twee groepen ambtenaren (totaal 21) van de gemeente Cranendonck een rondleiding 
gekregen in Budel. 
 
Vergunningen 
Met de gemeente zijn afspraken gemaakt dat vergunningen en maatregelen die betrekking hebben op 
monumenten of beschermd dorpsgezicht voor advies aan de Heemkundekring worden aangeboden zodat 
wij niet achteraf moeten constateren dat er iets mogelijk niet goed zou kunnen gaan. Zo is er vooroverleg 
geweest met ons over de plannen met de Hogeweg 1-3 (vm. klooster en school) te Maarheeze. 
 
Begraafplaatsen  
RK begraafplaats Budel 
De grafsteen van het graf van Baron van Heeckeren van Brandsenburg is verplaatst en provisorisch 
opgehangen aan de buitenmuur. Deze bevestiging aan de muur moet nog verbeterd worden. De te  ruimen 
graven waren niet zo bijzonder dat we ze volgens de criteria zouden kunnen adopteren. 
 
RK begraafplaatsen Budel en Maarheeze 
In oktober heeft een aantal leden van de werkgroep de geadopteerde graven in Budel  en Maarheeze 
schoongemaakt voor Allerheiligen. 

 
Nederlands-hervormd kerkhof te Budel 
De gemeente heeft de monumentenwacht Noord 
Brabant opdracht gegeven om het N-H. Kerkhof te 
inspecteren en daar advies over uit te brengen. 
Naar aanleiding van het rapport van de 
Monumentenwacht Noord Brabant heeft er een 
constructief gesprek plaatsgevonden met het 
parochiebestuur en de vertegenwoordiger van de 
Nederlands Hervormde gemeente over de ontstane 
situatie en hoe we nu verder moeten. 
Plannen zijn in de maak om bomen te rooien die de 
graven bedreigen. En er moet iets (nou behoorlijk 
veel) gedaan worden aan de muur en de poort. 
 

Poort Nederlands-hervormd kerkhof Budel, 1981 (foto: BHIC).  
 
Zandpaden 
Leo is begonnen met een uitgebreid onderzoek naar zandpaden in de gemeente waarvan de eerste 
resultaten binnenkort bekend gemaakt kunnen worden. 
 
Doe u mee? 
De werkgroep heeft een aantal projecten op stapel staan, die enkel uitgevoerd kunnen worden wanneer zich 
extra vrijwilligers melden. Zo zijn er plannen om de nog niet beschreven monumenten vast te leggen, 
moeten kleine monumenten en gedenkstenen gecatalogiseerd worden, evenals roerende cultuurhistorisch 
belangrijke voorwerpen in onze gemeente. De Werkgroep kan alle hulp gebruiken, doet u mee? 
 
Door de coronamaatregelen hebben geen andere activiteiten plaatsgevonden. 
 
Namens de Werkgroep Monumenten, 
Frank  Walkate 
  


