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Geachte heer Emmerik,

Naar aanleiding van een artikel 41 vraag van Samen voor Valkenswaard
ontvangt u onderstaand de beantwoording.

1. Wilt u de heer R. Bogaars aanbevelen bij de archeologen die het
onderzoek op Valkenswaards grondgebied rond de N69 gaan
uit oeren en daarbij verzoeken om de heer Bogaars ook actief te
laten deelnemen aan het onderzoek?
Voor het bodemonderzoek wordt een bureau ingehuurd. Voorwaarde voor
de keuze van een bureau is dat er sprake is van gebiedskennis. De

omgevingsmanager geeft daarbij aan dat hij de heer Bogaars zal
aanbevelen wanneer gestart wordt met het archeologisch onderzoek.

2. Wilt u er alles aan doen om archeologisch materiaal afkomstig van

de Tweede Wereldoorlog dat eventueel wordt gevonden te
behouden voor Valkenswaard, waardoor het grote publiek dit op
gezette tijden kan aanschouwen?
Flet archeologisch materiaal wordt na onderzoek ondergebracht in het
Provinciaal Depot Bodemvondsten, gevestigd aan de Waterstraat 16 in 'sHertogenbosch. Flet doel van dit depot is een duurzaam behoud en beheer

van archeologisch erfgoed. De provincie stimuleert de beleving van het
erfgoed en stelt het ruimschoots beschikbaar voor exposities. Daarvoor
gelden enkele bruikleenvoorwaarden. Op de website

https://www.brabantserfgoed.nI/#collectie is een deel van de
gerestaureerde vondsten ook digitaal te bekijken.

www.valkenswaard.nl

3. Xndien het u lukt om materialen voor ons dorp te bewaren, wilt u
dat n de hal an ons ge eentehuis n een soort van vitrine ook
tonen voor et publ ek?
Voor exposities kan -indien er materialen worden gevonden- dit tijdelijk
tentoongesteld worden. Dat zou eventueel in de hal van het gemeentehuis
georganiseerd kunnen worden.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

drs. R.F.W. van Eijck

drs. A.B.A.M. Ederveen

