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Geacht college, 

 
In februari 2018 (2x) en maart, juli en november 2019 heeft de Erfgoedcommissie, in aanwezigheid van de 
initiatiefnemers, gesproken over voorstellen voor aanpassing van het gemeentelijk monument Beursstraat 1a. 
Ook is door commissieleden ter plaatse gekeken naar situatie en voorstellen. 
Aanvankelijk was het het overleg gericht op de voorgestelde aanpassingen van de entree van het pand; later 
ging het voornamelijk over de renovatie van kozijnen. 

Ten aanzien van de voorgestelde wijzigingen van de entreepartij van het gebouw heeft de Erfgoedcommissie 
uiteindelijk positief geadviseerd. 

Ten aanzien van de voorgestelde aanpassingen van kozijnen van het gebouw adviseert de commissie negatief. 
De Erfgoedcommissie heeft bij herhaling gevraagd om een integraal en samenhangend plan voor het gehele 
pand voor de voorgenomen aanpassingen. Ook wil de commissie graag weten wanneer en in welke fasen de 
aanpassingen worden gerealiseerd. Een dergelijk plan ligt bij de commissie niet voor. 
De Erfgoedcommissie verwacht van de initiatiefnemer een grondig historisch onderzoek als onderlegger voor 
de voorgestelde aanpassingen van het monument; het historisch onderzoek moet zicht geven op de waarde 
bepalende elementen van het monument, de ruimte die het biedt voor verandering en de wijze waarop die 
wordt benut. Behoudens een kleuranalyse van één kozijn ligt het resultaat van een dergelijk onderzoek niet 
voor. 
Tenslotte is door de initiatiefnemers steeds opnieuw voorgesteld om het pand te renoveren met 
kunststofkozijnen. In het overleg met de erfgoedcommissie zijn voorbeelden van de mogelijke uitvoering 
hiervan aan de commissie voorgelegd. De commissie heeft één en andermaal aangegeven dat zij negatief staat 
ten opzichte van het toepassen van kunststof kozijnen in dit monument.  
 
In afwachting van uw reactie, 
 
Namens de voorzitter van de Erfgoedcommissie,  
met vriendelijke groet, 

 
 
 
H. van Egmond 
Secretaris. 

 


