Verslag van de vergadering van de Monumentenraad van 29 september 2019
Aanwezig:

Afwezig:
Publieke tribune:

voorzitter:
lid
secretaris
adviseur
college

Wim Reef
Tom Temmink, Gerard Olde Wieverink,Joop Schunselaar
John Teunissen
Mieke Kolkman

Vincent Piscaer,
Dhr. F. Bruinink

1. Opening
De voorzitter heet eenieder welkom en in het bijzonder de heer Bruinink, vervolgens wordt de vergadering geopend.
Allereerst krijgt de heer Bruinink het woord. De heer Bruinink voelt zich als eigenaar van een gemeentelijk monument een betrokken burger. Hij spreekt zijn waardering uit voor het werk van de monumentenraad. De heer Bruinink doet de suggestie om de aangebrachte monumentenschildjes te voorzien
van een QR-code of zodoende nog meer informatie te kunnen geven over het betreffende panden.
Daarnaast zou naar zijn mening de monumentraad meer naar buiten moeten treden met name richting
de huidige monumenteigenaren.
2. Agenda
Aan de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Notulen 26 maart 2019
Onder agendapunt 6 staat Hoofstraat moet Hofstraat.
Met betrekking tot de open monumentendagen geeft Gerard Olde Wieverink aan bereid te zijn om het
aanspreekpunt c.q. het bieden van ondersteuning voor de plaatselijke organisatie (Palthemuseum/Tourist Info) te zijn.
4. Mededelingen vanuit de monumentencommissie
De uitbreiding van het Racerhuis met een serre is akkoord bevonden.
Met de verbouw van Spoorstraat 2 ( pastorie met tussenlid naar Anthoniuskerk) is op hoofdlijn ingestemd.
Op het plan voor De Hulst was negatief geadviseerd, inmiddels heeft daarover en positief gesprek
plaatsgevonden.
5. Subsidie gemeentelijk monumenten
Mieke Kolkman geeft aan dat er een conceptverordening ligt, het is de bedoeling dat per 1 januari
2020 de verordening ingaat.
6. Stand van zaken m.b.t. aanwijs Drieenheidskerk, Franciscusschool, Carmelschool
Drieenheidskerk: de aanwijs tot monument wordt in samenhang bezien het nieuwe ontwerpplan voor
de kerk.
Voor de Franciscusschool en Carmelschool zijn de waardenstellende onderzoeken vervat in redengevende omschrijvingen en ter beoordeling verzonden naar Het Oversticht.
7. Hofstraat 16a en Prins Berhardstraat 17
Het verzoek van de raad voor het opstellen van waardenstellende onderzoeken is nog niet uitgezet
naar Het Oversticht in afwachting van het verdere proces voor de Franciscusschool en Carmel.
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De voorzitter sluit de vergadering

Volgend overleg: dinsdag 26 november 2019 om 16.00 uur, kamer 0.17.
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