
 

Jaarverslag 2021 werkgroep Monumenten 
 

In 2021 bestond de werkgroep uit de volgende leden:  
Leon van de Burgt, Toon van Cranenbroek, Peter Slenders, Leo Smits, Frank Walkate en 
een aantal ondersteuners. Door de coronamaatregelen zijn er bijzonder weinig 
activiteiten geweest in 2021. 
Op 19 juni vernamen wij dat Cees Sol was overleden; hij was voorheen jarenlang lid, 
bestuurslid en coördinator van de Werkgroep Monumenten.  

 
Overleg en ondersteuning 
De Monumentenwerkgroep is in verband met corona en andere zaken slechts een paar maal bijeen 
geweest voor eigen werkoverleg en afstemming.  
In overleg met de Vrijwilligerscentrale werd overleg en ondersteuning geboden - met een medewerkster 
van het Digitaalhuis - bij het samenstellen van een wandelroute in het centrum van Budel, die praktische 
handvatten biedt voor en gebruikt kan worden bij het begeleiden van mensen, die moeite hebben met taal- 
en rekenproblemen of het omgaan met digitale middelen. 
Deelgenomen werd aan de “levende bibliotheek” van Bibliotheek De Kempen te Budel: een project om 
kinderen en jongeren met elkaar in gesprek te brengen, en kennis te laten maken met elkaar en wat heden 
en verleden met hen verbindt. 
Aan een studente van Hogeschool Larenstein te Velp werd ondersteuning geboden bij een afstudeerproject 
m.b.t. historisch onderzoek van de omgeving van de “Kattenput” op de Buulderberg. 
 
Rondleidingen 
Twee leden van de werkgroep geven op verzoek historische rondleidingen in 
Budel-centrum. Door de coronamaatregelen is hier slechts driemaal gebruik 
van gemaakt. In twee daarvan betrof het een combinatie-arrangement met een 
bezoek aan “Smokkelmuseum Cranendonck”. Voor het eerst werd daarnaast 
ook een rondleiding aangeboden in de kern Maarheeze.  
Met de gemeente is afgesproken om bij gelegenheid kleine groepen (nieuwe) 
ambtenaren in de diverse kernen van de gemeente rond te leiden, als 
kennismaking met gemeente en de aanwezigheid van erfgoed. 
 
Vergunningen 
Met gemeente zijn afspraken gemaakt dat aanvragen voor vergunningen en maatregelen die betrekking 
hebben op monumenten, beschermd dorpsgezicht, of erfgoed in het algemeen, voor advies aan de 
Heemkundekring worden aangeboden, zodat wij niet achteraf moeten constateren dat er iets niet goed 
gaat. Dit loopt nog niet zoals wij gehoopt en gedacht hadden; het moet nog indalen bij de ambtenaren van 
de afdeling vergunningen. 
 
Open Monumentendagen 
Leden van de werkgroep verleenden hun medewerking aan 
heemkundige activiteiten van de Open Monumentendagen 2021. 
Een van de leden was als coördinator direct betrokken in het 
organiserende comité van dit jaarlijkse evenement. 
 
Activiteiten 
In oktober heeft een aantal leden van de werkgroep de geadopteerde graven in Budel en Maarheeze 
schoongemaakt voor Allerheiligen. 
De bevestiging aan de muur van de geadopteerde grafsteen van het graf van Baron van Heeckeren-van 
Brandsenburg en diens echtgenote en dochter op de RK begraafplaats Budel is naar tevredenheid van alle 
betrokkenen verbeterd.  Een aantal te ruimen graven in 2021 bleken niet te voldoen aan de gestelde 
criteria voor adoptie; er kwamen daarom geen nieuwe adoptiegraven bij. 
 
N-H. Begraafplaats Budel  
De gemeente heeft de monumentenwacht Noord Brabant opdracht gegeven om de N-H. begraafplaats te 



inspecteren en daar advies over uit te brengen. Naar aanleiding van 
het rapport van de Monumentenwacht 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. Er dient 
voorts iets (nou behoorlijk veel) gedaan te worden aan de muur en 
de poort van dit beschermd deel van het protestants kerkhofje. 

 
Poort Protestants kerkhof Budel  

Zandpaden 
Een uitgebreid onderzoek naar de (historische) zandpaden in de gemeente werd voortgezet en in 
samenwerking met de Werkgroep Fotografie vastgelegd.  
 
Door de coronamaatregelen hebben er geen andere activiteiten plaatsgevonden. 
 
Namens de Werkgroep Monumenten 
(Frank Walkate) 
 
 


