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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 16 juni 2014 zijn de plannen voor de 
bestrating van de Weversweg/Spinnersweg in het Tuindorp ’t Lansink aan de orde geweest. De 
bestrating moet opnieuw worden aangelegd omdat de gemeente voornemens is de riolering in deze 
straten te renoveren. Voor het aanpassen van de bestrating in het Tuindorp is een 
“monumentenvergunning” noodzakelijk. 
 
Dit  onderwerp, de bestrating in Tuindorp, is reeds verschillende keren eerder met 
Monumentencommissie besproken.  Reeds in haar  advies van 8 april 2013 (2013-009) heeft de 
commissie kanttekeningen geplaatst bij de toen voorliggende aanpassingen van Ketelstraat en 
Kettingstraat. Een “groter plan” voor de bestrating van het Tuindorp als geheel werd toen, en wordt 
nog steeds node gemist. Om die reden is toen, na vervolgoverleg, door de gemeente besloten eerst een 
integraal plan te maken voor de bestrating, de weginrichting, de  riolering en het groen voor het 
gehele Tuindorp. Daarna zouden de deelprojecten aan de orde worden gesteld die rekening houdend 
met dit kader worden ingevuld. 
 
De commissie is verrast dat nu tot de realisatie van zo’n deelproject, de vernieuwing van riolering in 
de Weversweg/Spinnersweg, wordt besloten zonder dat het voorgenomen integrale plan is 
gerealiseerd. Met andere woorden er is geen  kader waarbinnen de geplande en reeds voorbereide 
actuele werkzaamheden op een adequate manier kunnen worden beoordeeld en  uitgevoerd. 
De tijdens de vergadering, door dhr Valkenaars gepresenteerde schetsen  voor een bestratingsbeleid 
voor het Tuindorp, zijn naar het oordeel van de commissie dan ook onvoldragen en prematuur. . 
Behalve het ontbreken van een integrale banadering als evaluatief kader, is de detaillering van de 
bestratingsplannen  onvoldoende wat betreft materiaal, kleur en totaalbeeld om  een afgewogen 
oordeel te kunnen geven. Daarnaast bestaat de indruk dat met de tijdsdruk van het geplande 
werkzaamheden  de advisering door de Monumentencommissie onder een ontoelaatbare tijdsdruk 
wordt geplaatst. 
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Voor het geven van een onderbouwd advies wil de Monumentencommissie tijdig en adequaat worden 
geïnformeerd  over de zo gewenste integrale benadering voor dit beeldbepalende element van het 
beschermd dorpsgezicht het Tuindorp. Ten aanzien van de invulling van de bestratingsplannen wil de 
commissie haar  advies kunnen baseren op informatie over detaillering en toegepaste materialen. De  
monumentencommissie wacht derhalve met het uitbrengen van  advies totdat zij kan beschikken over 
adequate en volledige informatie. 
 
In afwachting van uw reactie, graag tot aanvullende informatie bereid,  namens de voorzitter van de 
Monumentencommissie, met vriendelijke groet, 
 
 
H. van Egmond 
Secretaris. 

 


