Jaarverslag 2019 commissie Monumenten
De monumentencommissie bestond bij aanvang van het jaar uit 6
leden, Lex Luijendijk (voorzitter), Aize Meintema (secretaris),
Rien van de Luitgaren, David Schorer, Jan Stigter en Aart de
Zeeuw. Echter in september heeft onze voorzitter Lex te kennen
gegeven te willen stoppen. Nu hij al een paar jaar in Leersum
woont meent hij te weinig betrokken te zijn bij SchouwenDuiveland en de commissie om volledige inzet te kunnen geven. De leden
betreuren zijn beslissing maar hebben volledig begrip voor zijn standpunt. We
zijn naarstig op zoek gegaan naar aanvulling. En dat is gevonden. Emmar van
Duin, woonachtig in Schuddebeurs aan de Donkereweg tegenover Mon Plaisir had
wel belangstelling nadat ze door David Schorer was benaderd en Henk Zielman
uit Brouwershaven is gevraagd door Rien van de Luitgaren. Beiden hebben
toegezegd te willen toetreden tot onze commissie en draaien inmiddels op volle
kracht mee. Intussen heeft Jan Stigter de leiding van de vergadering op zich
genomen met de toezegging dit in ieder geval voor een jaar te willen doen, we
hopen natuurlijk op een langere termijn. Lex heeft na september nog de
vergadering in december voorgezeten en in de voorjaarsvergadering 24 april
2020 nemen we afscheid van hem als voorzitter.
De monumentencommissie is vier maal bijeen geweest in 2019, heeft frequent
emailcontact en telefonisch overleg.
Waarmee hebben we ons bezig gehouden. Allereerst was daar de uitreiking van
de oorkondes in de ledenvergadering van 3 mei 2019 in de Schutse te
Burg-Haamstede. De eer viel deze keer te beurt aan:
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We merken ook deze keer weer dat het ontvangen van een oorkonde door de
eigenaren van de objecten nog steeds zeer op prijs wordt gesteld en dat geeft
veel plezier aan ons werk.
De monumentencommissie heeft het erfgoedplatform vier clusters
geschenkwoningen voorgedragen om t.z.t. met als ensemblewaarde toe te
voegen als gemeentelijk monument. Dit zijn; het Koningin Maudplein te
Nieuwerkerk, de Noorsestraat te Ouwerkerk, Sandstromstraat te Oosterland en
het rijtje Noorse woningen aan het Duinwegje te Burgh-Haamstede.
De commissie heeft het erfgoedplatform voorgesteld om de naam Hanenweg
tussen de Kloosterweg en de Donkere weg weer de oorspronkelijke naam
Haneweg te geven. Dit bleek i.v.m. met postcode en huisnummering geen
haalbare kaart. Ons voorstel was tevens een korte verklarende tekst, in dit geval
genoemd naar voormalige buitenplaats “De Haan”, toe te voegen. Het
Erfgoedplatform vond dit wel een goed idee maar deed tevens het voorstel om
hiervan een project te maken door meerdere straatnamen op het eiland met een
bijzondere betekenis hierbij te betrekken. De monumentencommissie gaat
proberen hieraan vorm te geven.

