Jaarverslag 2016 commissie Monumenten
De monumentencommissie bestaat uit de leden, Lex Luijendijk
(voorzitter), Aize Meintema (secretaris en lid),
Rien van de Luitgaren, Theo de Meester, David Schorer en
Jan Stigter.
De commissie is sinds de voorjaarsvergadering drie maal
bijeen geweest. Ons lid Theo de Meester is vanwege zijn
gezondheid uitgevallen en zal dan ook voorlopig niet
deelnemen aan onze commissievergaderingen. We zijn op zoek naar uitbreiding
en op dit moment begin 2017, ziet het er naar uit dat dit gaat lukken. Maar stil
gezeten hebben we zeker niet, er is tussen ons zeer frequent emailcontact en de
telefoon is ook geliefd gereedschap.
We hebben ons bezig gehouden met de kwestie herijking van de gemeentelijke
monumentenstatus. Zoals u weet heeft de raad 2 jaar geleden een amendement
aangenomen dat sprak over afbouw van deze status, dit is inmiddels omgebogen
in herijken. Dit gaat onder het toeziend oog van het z.g. Erfgoedplatform, waarin
Stad en Lande is vertegenwoordigd en waarbinnen onze monumentencommissie
ook meedenkt. In de loop van het jaar 2017 zal hierover vanuit het
gemeentebestuur zeker verslag worden gedaan.
Rien van de Luitgaren heeft namens de commissie deelgenomen in de werkgroep
“Stadswallen”. Op 31 januari 2017 heeft het college van B&W het
ambitiedocument voor de stadsomwalling van Zierikzee vastgesteld.
Jan Stigter heeft de commissie vertegenwoordigd in de commissie die het college
van B&W heeft geadviseerd de Erfgoedprijs uit te rijken aan Stichting der
Heerlijkheden Oosterland, Sirjansland en Oosterstein. Gebleken is dat de
uitreiking van de Erfgoedprijs jaarlijks samenvalt met onze
monumentenoorkondes. Beide prijzen worden namelijk om de twee jaar
uitgereikt. We hebben dit opgelost door in 2017 wederom een uitreiking te
organiseren. Zodoende zijn we ons alweer aan het voorbereiden voor een
uitreiking in de komende voorjaarsvergadering. Wel menen we deze keer niet al
te uitbundig uit te pakken.
Dan was er nog de sloop van het Katholiek Apostolisch kerkje in Nieuwerkerk.
Het in stand houden van het gebouw zat vast op theologische punten in de
geloofsbeleving van de Apostolischen: of het gebouw doet dienst als kerk of niet
en dan moet het gesloopt worden. Het pand had geen monumenten status en is
inmiddels gesloopt.

