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Aanleiding
De verschenen raadsinformatiebrief hierover van 5 juli 2018.

Doel bespreking / beraad

Het bespreken van de raadsinformatiebrief aan de hand van de volgende vragen:

1. Dit rapport dateert van 13 juni 2017, waarom is de raad hiervan pas op de hoogte gesteld bij 
raadsinformatiebrief van 5 juli 2018. 

2. En is er een aanleiding dit nu te doen? 

In de RIB staat dat 18 panden die geen beschermde status hebben (gemeente of rijksmonument)  in 
het rapport zeer hoog gewaardeerd worden. Kort staat hierover in het rapport::

Ten aanzien van de zeer hoog gewaardeerde panden gaan wij nader onderzoek doen om te kijken of 
een procedure voor aanwijzing tot gemeentelijkmonument van deze panden opgestart gaat worden.

De Katholieke kerk aan de Hovystraat 64 en de voormalige Huishoudschool aan de Koninginnenweg  
150 zijn aangemerkt als panden van ‘zeer hoge waarden’  (pag. 94 Woongebieden) 

Dit zijn panden die op de ruimtelijke reservering van  het ‘tram-tracé staan’  waardoor elke vorm van 
restaureren of renoveren of herbestemmen nog steeds niet aan de orde zijn. Ze worden nu ‘in stand 
gehouden’  met minimale kosten om er, als deze reservering van gronden door PZH aangepast wordt,  
wél iets mee te doen, en gezien de Cultuurhistorische waarden kaart kunnen ze dán een beschermde 
status krijgen in de vorm van gemeente monument. 

Ook de panden van Molensteeg 34 en 36 zijn ooit door stichting Dorp, Stad en Land geïnventariseerd 
op cultuur historische waarde, in opdracht van de gemeente.  (jan. 2014) Daaruit kwam als conclusie 
dat  ook:  ‘deze panden van hoge tot mogelijk zeer hoge cultuurhistorische waarde zijn . Het verdient 
de aanbeveling het complex als zijnde beeldbepalend te verankeren in het bestemmingsplan’. 

Dit is nog eens bevestigd door in 2015 te investeren in de panden, om ze bewoonbaar te 
maken/houden. Ter ondersteuning van dit voorstel is ook gewezen op de cultuurhistorische waarde 
van de panden. 

Deze panden zijn ook eigendom van de gemeente, en staan op de reservering voor het tram tracé.

3. Waarom zijn deze panden niet in de Cultuurhistorische waardenkaart  opgenomen?

4. Kunnen ze hierin alsnog opgenomen worden? 

5. Kan ook voor deze panden de toezegging worden gedaan dat hier nader onderzoek wordt 
gedaan om te kijken of een procedure voor aanwijzing tot gemeentelijk monument opgestart 
gaat worden?


