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Verslao van de verqadering van de Gemeentelijke Monumentencommissie d.d. 24 iuni
2003

Locatie: gemeentehuis

Aanwezig: dhr. Rampart, dhr. Reder, dhr. de Waard, dhr. Baars, dhr. van Zutphen (voorzitter)
en dhr. Broersma (secretaris)

Tevens aanwezig: dhr. le Clercq, dhr. van Egmond, dhr. Noud en de heer Oomens

Met kennisgeving afwezig: dhr. van der Mark en mw. van den Heuvel

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

2. Presentatie bouwplan Herenstraat/Armensteeg

De heer le Clercq geeft een toelichting op het inmiddels door het college vastgestelde
gewijzigd Stedenbouwkund ig Programma van Eisen. Vervolgens geeft de heer van Egmond een
toelichting op het bouwplan. Na de presentatie hebben diverse leden vragen en opmerkingen
over het bouwplan. Dit alles samengevat reageert de commissie als volgt op het bouwplan:
enkele leden plaatst vraagtekens bij de gekozen vormgeving van het hoekblok. Overigens
beseft de commissie hoe moeilijk het is om in een gedifferentieerde omgeving een plan te
ontwerpen. Deze opmerkingen zul len in een br ief  aan het col lege worden gestuurd.

3. Bouwolannen

Edisonbaan 14 in oark Ri jnhuizen (ui tbreiding bedri j f  FOM): De heer Oomens legt ui t  dat
hetzelfde materiaal als bestaand zal worden gehanteerd en dat de zichtbaarheid zoveel
mogelijk wordt weggenomen. Er worden geen installaties op het dak aangebracht. Tevens zal
er niets met het park gebeuren. De commissie geeft een positief over het gepresenteerde plan.

Dorpsstraat 2: aanbouw van een serre. De commissie is van mening dat de materiaalkeuze in
overeenstemming gebracht moet worden met de allure van het pand. Er moet daarom
gekozen worden voor hout.

Herenstraat 73: wi jz igingen aan gevelopeningen. De insteek moet z i . in dat de or iginele
schuiframen gehandhaafd blijven. Er zal bijvoorbeeld achterzet ramen kunnen worden
geplaatst. De commissie geeft aan dat er eerst betere informatie zal volgen alvorens een advies
kan worden gegeven.

4. Verslag van de vergadering van 6 mei 2003

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.



5. Mededelingen / Ingekomen stukken

De voorzi t ter  meldt  aan de commissieleden dat vanui t  de Histor ische Kr ing de heer Van der
Kooij naar voren is geschoven om de taken als commissielid van de heer Van der Mark over te
nemen. Ook noemt de voorzi t ter  dat  in het kader van de Open Monumentendag een gesprek
heeft plaatsgevonden met de wethouder en de diverse betrokken stichtingen om weer een
Open Monumentendag in Nieuwegein te organiseren.

De secretar is geeft  aan dat aankomende donderdag de raad een beslui t  zal  nemen over de
her inr icht ing van de omgeving van de Oude Sluis.

6. Heroverweging advies Lekbrug volgens de gebruikelijke wijze

De voorzitter geeft aan dat de op de vorige vergadering door de Stichting Boogbrug
ingediende nieuwe informat ie (de brug is onderdeel  van het Ri jkswegenplan 1927) over de
Boogbrug ertoe le idt  dat  de brug op zichzel f  en als onderdeel  van een ensemble beoordeelo
moet worden.

Solo:
Architectonisch Cult.hist. Omqevinq Zeldzaam Ouderdom Karakteristiek

Booqbruq 0 0 0 0 o I

Ensemble:
Architectonisch Cult.hist. Omqevinq zeldzaam Ouderdom Karakteristiek

Booqbrug 0 + 0 t l

Eindconclusie:  Aan het col lege zal  worden geadviseerd dat de boogbrug op zichzel f  n iet
belangr i jk  genoeg is voor aanwi jz ing als r i jksmonument.  Wanneer de brug in een groter
nat ionaalverband kan worden opgenomen als onderdeel  van het Ri jkswegenplan 1927 zal  de
tommissie posi t ief  staan tegenover een aanwi jz ing als complex-Ri jksmonument.

7. Rondvraag

Er z i jn geen rondvraag punten.

8.  Slui t ing

De voorzi t ter  bedankt een ieder voor z i jn lhaar aanwezigheid en slui t  de vergader ing om 22.00
UUT.


