Geacht college,
Uit berichtgeving van de Vrienden van het Oude Dorp begrijpen we dat er voor het pand Waterstraat 1
een sloopmelding is ingediend. Naar we hebben begrepen zijn daar op het gemeentehuis ook
gesprekken over gevoerd, onder anderen via de Facebook pagina van de Vrienden van het Oude Dorp.
Het betreft hier een zeer kenmerkend en beeldbepalend pand in het Oude Dorp. Onze fractie zou het
zeer betreuren wanneer dit historisch pand zou verdwijnen en er in plaats daarvan nieuwbouw plaats
zou vinden. De ervaring leert dat dit doorgaans gepaard gaat met een flinke volumevergroting, zowel
qua oppervlakte als hoogte. Dit zou mogelijk grote afbreuk kunnen doen aan het beeld in het
betreffende deel van het Oude Dorp.
Voor zover ons bekend heeft het pand geen status als gemeentelijk of Rijksmonument.
Wij willen voorkomen dat er vergaande ingrepen plaatsvinden, die mogelijk leiden tot onherstelbare
schade aan het pand, het perceel en het beeld van de directe omgeving. Wij zouden daarom graag zien
dat u onverwijld een procedure in gang zet om door middel van een ontwerp-aanwijsbesluit het
voornemen tot aanwijzing van het pand als gemeentelijk monument kenbaar maakt aan de
eigenaar/eigenaren.
Wij hebben daarom de volgende vragen.
1. Klopt de informatie over de Waterstraat 1 zoals die door de Vrienden van het Oude Dorp op hun
Facebookpagina is gezet.
2. Is door of namens u overleg geweest met de indieners van deze melding, of is anderszins gesproken
over een voorgenomen sloop en (her)nieuwbouw?
3. Zo ja, kunt u inzage geven in aard en omvang van deze melding en aangeven wat deze inhoudt?
4. Indien er ingrijpende plannen voor dit pand bekend zijn, bent u bereid beschadiging van het Oude
Dorp zo veel mogelijk tegen te gaan, bijvoorbeeld door stappen te zetten om te komen tot
aanwijzing van dit pand als gemeentelijk monument?
5. Bent u, gezien het ogenschijnlijk spoedeisend karakter van deze zaak omdat er een aanvraag zou
liggen, bereid voorbescherming op te leggen?
6. Indien sloop niet aan de orde is, bent u dan ook bereid stappen te zetten om te komen tot
aanwijzing van dit pand als gemeentelijk monument?
Gezien het dringende karakter van deze zaak zien wij uw mondelinge beantwoording graag tegemoet in
de raadsvergadering van 11 februari aanstaande.

Met vriendelijke groet
Namens de fracties van de ChristenUnie Huizen en SGP
Wessel Doorn
Rob Bource

