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Geacht college,
De Monumentencommissie adviseert het college over de toepassing van de Erfgoedverordening van
2010, onder meer in het geval van voornemens tot wijziging van monumenten.
In de vergadering van de Monumentencommissie van maandag 25 maart 2013 is het
herinrichtingsplan behandeld voor Ketelstraat en Kettingstraat; deze straten maken deel uit van het
beschermd dorpsgezicht ’t Tuindorp. Het Plein 1918 heeft bovendien de status Rijksmonument.
Het plan is ontwikkeld door de Gemeente en is aan de hand van enkele tekeningen toegelicht door
de heren Van Doorn en Van Marle.
De directe aanleiding om de bestrating en inrichting van de straten aan te passen ligt in de noodzaak
de slechte toestand van de riolering aldaar te verbeteren. De gelegenheid wordt benut om
tegelijkertijd de actuele verkeerstechnische uitgangspunten voor dergelijke straten toe te passen. Dit
komt tot uiting in snelheidsremmend smaller profiel van de straten. Enkele kruisingen worden om
dezelfde reden voorzien van een zogenaamd plateau. Daarbij worden nu, naast de weg gesitueerde,
parkeervakken in de inrichting opgenomen. Daarnaast worden diverse bomen vervangen door
nieuwe met een verbeterd plantvak om de groei te bevorderen.
Over de hele linie wordt beschikbaar materiaal hergebruikt (onder meer klinkers, hoge granieten
banden en lichtmasten). Alleen voor de parkeervakken en opritten wordt een nieuwe klinker
gebruikt.
De Monumentencommissie heeft in grote lijnen waardering voor de voorgestelde verbeteringen van
inrichting van betreffende straten. Hierbij gelden echter de volgende kanttekeningen:
• De uitvoering van de ingebrachte plateau’s detoneert met de eenduidigheid van het
Tuindorp. Met name het inbrengen van de betonnen “opritten” aan vier zijden van zo’n
plateau verstoort het beeld.
• De verkeerstechnische aanleiding, “het is veiliger” behoeft meer uitleg;
• De keuzes ten aanzien van de groeninrichting zijn niet duidelijk geworden;
• Materiaalkeuze en kleur van de parkeervakken behoeft toelichting.
De Monumentencommissie ziet, voor tot advisering over te gaan, een nadere toelichting tegemoet,
ten aanzien van de genoemde onderwerpen. Graag ontvangt de MC daartoe een aangepaste
tekening waarop de verschillen tussen de bestaande situatie en de nieuwe situatie beter te zien zijn.
Daarbij gaat het vooral om de leesbaarheid m.b.t. de bomen en de bestrating (bestaand en nieuw).
In afwachting van uw reactie, graag tot aanvullende informatie bereid, namens de voorzitter van de
Monumentencommissie, met vriendelijke groet,

H. van Egmond, Secretaris.

