Jaarverslag 2018 commissie Monumenten
De monumentencommissie bestaat momenteel uit de leden
Lex Luijendijk (voorzitter), Aize Meintema (secretaris), Rien
van de Luitgaren, David Schorer, Jan Stigter en Aart de
Zeeuw.
De monumentencommissie is vier maal bijeen geweest in
2018. Daarnaast is er zeer frequent email- en telefooncontact
onderling.
Het is dikwijls zeer moeilijk om een vergaderdatum te prikken
omdat één van de commissieleden nog volop in het arbeidsproces zit en de leden
graag ’s middags vergaderen daarbij achten we het belangrijk dat we compleet
zijn.
Wat heeft ons zoal bezig gehouden? Ten eerste was er de Ronde Weel, de
waterplas gelegen aan de Koning Gustaafweg achter het woongebouw Mitt Hem
te Zierikzee. De gemeente was voornemens deze plas gedeeltelijk te dempen
met overtollige grond van de gemeente. Ons bestuur wilde graag dat de
monumentencommissie zou uitzoeken of deze plas beschermenswaardig is en of
we de vergunningsprocedure wilden bewaken. De monumentencommissie heeft
via haar kanalen hiernaar geïnformeerd met als uitkomst dat dit niet het geval is.
De gemeente heeft netjes het vergunningentraject doorlopen en een aanvang
met storten gemaakt. Maar vanwege enorme stankhinder is dit werk voorlopig
gestaakt tot nader onderzoek is voltooid.
Het gemeentelijk Erfgoedplatform heeft onze commissie gevraagd te bezien of op
één of andere wijze de geschenkwoningen als gemeentelijk monument
voorgedragen kunnen worden en dan vooral als cluster, de zogenaamde
ensemblewaarde. Alle woningen voordragen als gemeentelijk monument lijkt niet
haalbaar ook omdat dat zeer velen inmiddels (terecht) zijn aangepast aan de
wooneisen van deze tijd. Maar als ensemble gaat er best authenticiteit vanuit.
Hiermee houden we ons dus bezig en we hopen binnenkort het Erfgoedplatform
een voorstel te kunnen aanbieden.
Dan is er veel tijd gaan zitten om weer een aantal kandidaten te vinden die in
aanmerking komen voor een oorkonde voor gerestaureerd monument. We
hebben weer kans gezien vier kandidaten te verzamelen die in de
voorjaarsvergadering van 3 mei 2019 de oorkonde uitgereikt krijgen. Wijzelf zijn
tevreden met deze vier in onze ogen bijzondere objecten.
Dit zijn wel de drie belangrijkste punten van het afgelopen jaar, daarnaast zijn er
de gebruikelijke vragen om informatie en advies, zoals sloopvergunning voor een
boerderij, het plaatsen van een stoephek of vragen vanuit het bestuur. Het gaat
te ver om al zulke details hier te vermelden. Mocht toch nog vragen hebben
schroom niet ons secretariaat om informatie te vragen.

