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Geacht college,
De Erfgoedcommissie heeft in haar vergadering van 22 november jl. opnieuw overlegd over de
plannen voor aanpassing van de monumentale woning, Deldenerstraat 36. Eerder adviseerde de
commissie hierover schriftelijk op 25 januari 2021 (km. 2021-001). In de tussentijd zijn diverse
werkbezoeken aan het pand afgelegd en is er enige keren mondeling overleg geweest.
Naar aanleiding daarvan heeft de Erfgoedcommissie uiteindelijk (8 november jl.) ingestemd met
de voorgenomen sloop van de aan de Deldenerstraat 36 gesitueerde monumentale
kantoorvleugel van het pand. Deze verkeert in slechte staat en is nog maar gedeeltelijk in
originele staat. De commissie heeft de initiatiefnemers niet kunnen motiveren om te investeren in
verbetering en behoud ervan. De commissie betreurt deze gang van zaken. Wel heeft de
initiatiefnemer ingestemd met het oprichten van een constructie naast de hoofdbouw, die de
herinnering aan de gesloopte aanbouw levend houdt.
Ten aanzien van de achter de hoofdbouw aan te bouwen nieuwbouw heeft de commissie met
enkele opmerkingen ingestemd met het bij de vergadering van 8 november jl. voorgelegde
ontwerp.
In de vergadering van 22 november (+ nabespreking van aanpassingen op 23 november) lag het
eerste ontwerp van de “herinneringsconstructie” voor. Het betreft een pergola-achtige constructie
die ruwweg de buitenranden van de vierkante plattegrond van de oorspronkelijke aanbouw volgt.
Een rijtje slanke staanders op de hoeken en een iele bovenrand op ca. 2,5 meter hoogte
symboliseren een volume dat aan de oorspronkelijke aanbouw doet herinneren.
De commissie heeft er de voorkeur voor om deze constructie uit te voeren in de kleur antraciet
zodat het een tuinelement wordt en geen onderdeel uitmaakt van het resterende monument
De Erfgoedcommissie acht dit ontwerp acceptabel.
In afwachting van de verdere uitwerking van de plannen,
Voorzitter van de Erfgoedcommissie,
met vriendelijke groet,

H. van Egmond

