
Jaarverslag 2017 commissie Monumenten 

De monumentencommissie bestaat uit de leden Lex Luijendijk 

(voorzitter), Aize Meintema (secretaris), Rien van de 

Luitgaren, David Schorer, Jan Stigter en Aart de Zeeuw. 

Vanwege de gezondheidssituatie hebben we afscheid genomen 

van Theo de Meester als lid van de monumentencommissie. 

Lex, Jan en Aize hebben de heer en mevrouw de Meester op 

24 augustus 2017 bezocht en op gepaste wijze met een mooie plant en de 

gebruikelijke waardebon afscheid van hem genomen en bedankt voor zijn 

jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze vereniging. 

De monumentencommissie is in 2017 versterkt met Aart de Zeeuw. De 

monumentencommissie is blij met dit waardevolle lid; niet slechts een Zeeuw in 

naam maar ook geboren op Schouwen-Duiveland.  

De monumentencommissie is zes maal bijeen geweest in 2017. 

In de voorjaarsvergadering heeft onze commissie twee oorkondes uitgereikt. Eén 

aan de heer Joop Kort voor de bijzonder geslaagde verbouwing van het 

dubbelpand met achteruitbouw aan de Ravestraat 44 te Zierikzee. Dit betrof een 

uitbreiding van een eerder ontvangen oorkonde in 1979. Daarnaast ontvingen 

mevrouw Joke Boeke en de heer Tom Wenckebach eveneens een oorkonde voor 

de vakkundige restauratie van de voormalige brouwerij met woonhuis aan de 

Weststraat 32 te Burgh Haamstede. Beide ontvangers spraken zelf de 

vergadering toe en vertelden enthousiast over hoe hun project is verlopen en 

uiteindelijk succesvol is afgerond. 

Jan Stigter heeft namens onze monumentencommissie de bouwplannen 

Heesterlustweg 1 te Schuddebeurs op de voet gevolgd en ons op de hoogte 

gehouden. De bouw/verbouw is inmiddels gestart. 

Daarnaast hebben we de herijkingsprocedure voor de gemeentelijke 

monumenten gevolgd tot de afronding. Het resultaat is ons niet tegengevallen. 

Vanuit het Erfgoedplatform is het verzoek gekomen of onze 

monumentencommissie waardevolle objecten in het buitengebied voor wil dragen 

om als gemeentelijk monument te benoemen. Dit laatste heeft nogal wat inzet 

van ons gevergd met als resultaat dat ons bestuur onlangs een lijst heeft 

aangeboden aan het Erfgoedplatform met  daarop 14 panden die de 

monumentencommissie bijzonder beschermingswaardig vindt. Wij pretenderen 

niet dat de lijst hiermee compleet is, we blijven ons oriënteren op aanvulling.  

 


