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Geacht college,
Met deze brief adviseert de Erfgoedcommissie uw college over twee verzoeken voor aanwijzing
tot gemeentelijk monument. Het betreft een boerderijtje/ tuinhuisje aan de Anninksweg 111 en
twee markestenen.
Anninksweg 111
Wilbrink & den Otter notariaat en estate planning heeft, namens de erven van S. Heringa, op 16
augustus 2021 bij het college een verzoek ingediend om het boerderijtje op het perceel
Anninksweg 111 aan te wijzen tot gemeentelijk monument.
Per brief met zaaknummer 3291056 d.d. 29 oktober hebt u de Erfgoedcommissie gevraagd om
een advies uit te brengen inzake dit verzoek.
In haar vergadering van 14 juni 2021 heeft de commissie een toelichting ontvangen inzake de
historie van het gebouw en de plannen voor de toekomst. De commissie is van mening dat de
herbestemming van het gebouw behoud voor de toekomst betekent en staat positief tegenover de
aanwijzing en de herbestemming. De commissie ziet met belangstelling de plannen tegemoet.
Markestenen
Op 29 november 2016 heeft de werkgroep Markestenen en palen een verzoek neergelegd bij de
gemeente om meerdere markestenen en palen aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Bij deze
aanwijzing heeft de gemeente twee objecten vergeten mee te nemen in het aanwijzingsbesluit.
Het betreft de stenen bij het voormalige stadskantoor aan de Hazenweg en de steen in het
Weusthagpark. Beiden vormen achtereenvolgens de grens tussen de Marke Woolde en Hasselo
en Woolde, Hasselo en Klein Driene.
De commissie adviseert positief op het verzoek om de markestenen aan te wijzen als
gemeentelijk monument, als deze origineel zijn en op de historisch juiste plekken liggen. Dit
advies komt overeen het advies van 7 december 2017 in zaaknummer 2113797. Hierin waren de
stenen en markepalen reeds meegenomen, echter zijn deze twee in de aanwijzing destijds
vergeten.

Voorzitter van de Erfgoedcommissie,
met vriendelijke groet,
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