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Mijne heren,

Bi j  br ief van 20 apri l  2OOO, net. bovengenoemd keDmerk, verzocht u de gemeelte_
raad te adviseren over de aanvtaag van de Stichting Boogbrug Vj-anen on d.eze
brug aan te $ri jzen als beschermd momrment. fn onze brief van 2 augustus j ,1,
stelden wij  u ervan op de hoogte dat q' i j  niet t i jdig konden voldoen aan de ge-
stelde Lermi jn voor adviser ing.

De gemeenteraad heeft zich nu onl.ai lgs, in zi jn vergadering van 19 oktober
2000, over deze aangelegenheid uitgesproken en besfoten de minister te advise_
ren niet over te gaan tot plaatsing op de r i j  ksmonumentenl i  j  st van de boogbrug
over de Lek,

si jgaand sturen wij  u het betreffende besluit  en ons daartoe strekkende voor-
stel aao de raad. omdat dit  besluit  mede beru.t op advies van de Monumentencom-
missie van de Vereniging Dorp, Stad en Land -door de raad aangewezen als de
comissie bedoeld in de Monumentenverordening Vianen 1993- hebben wij  dat bi jge_
voegd. ook treft  u de verslagen aan van de hoorzit t ingen, i . .c. het door u ge_
vraagde en in de wet genoemde belangenonderzoek.

Tenslotte wat betreft het informatieverzoek in de raatste al inea van uw brief.
over de bouwkundige situatie van de brug kunnen !r j .  j  niets toe_.of afdoen aan
informatie van Rijkswaterstaat over de onderhoudstoestand van de brug. wat be-
treft  de planolologische en stedenbouwkundige bepalingelr:  de boogbrug l igt met
de bestef ihing '  verkeersdoeleinden r i jkswegr in het prangebied van heL gemeente-
l i jk  bestemmingsplan "Ri jksweg 2",  vastgesteld bi j  raadsbeslui t  d.d.  2g janu_
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