Stichting Beeld Roosendaal

Aan
Het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Roosendaal
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal

Roosendaal, 18 december 2013
Onderwerp: bezwaar omgevingsvergunning Markt 2 te Roosendaal,
Registratienummer 2013WBO0360

Geacht College,
Op 8 november jl. heeft u aan NV Monumenten Fonds Brabant een omgevingsvergunning
verleend voor het aanpassen van het interieur van de Sint-Janskerk gelegen te Roosendaal
aan de Markt 2.
Het verbaast ons dat deze vergunning na zoveel jaren pas, niet meer is dan een legalisering
achteraf. Wij maken bezwaar om de volgende redenen.
Er wordt vergunning verleend voor zaken die de monumentale waarde aantasten.
Wij maken daar bezwaar tegen.
Onder andere is te noemen de glasplaten in een biechtstoel: beschadiging en aantasting
van de monumentale waarde.
Er wordt vergunning verleend waardoor verschillende interieurelementen die in de
redengevende omschrijving van het monument worden genoemd, geheel of gedeeltelijk
aan ’t zicht worden onttrokken
Een van de biechtstoelen wordt permanent aan het zicht onttrokken door de plaatsing van
een barwand; zijaltaren worden gedeeltelijk en vrijwel continu aan het zicht onttrokken door
voorhangen, houten ,,hekwerk’’ dat niet voor die situatie ontworpen is en veel te dicht op de
altaren is geplaatst.
Wij maken daar bezwaar tegen.
Daar is intussen al een hoop kwaad geschied zoals de regelmatige schade aan de
preekstoel (hetgeen zonder melding bij de gemeente naar eigen inzicht wordt gerepareerd).
En zoals het medaillon van het Maria altaar wat door geluidstrillingen er geregeld afvalt.
Het verbaast ons dat voor deze vergunning een deskundig advies wordt afgegeven terwijl
de betreffende commissie niet eerst ter plaatse is komen kijken.
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Daarnaast maken wij bezwaar tegen deze vergunning in zijn geheel omdat deze niet voldoet
aan de gestelde procedure cq aan de wetgeving, de Monumentenweg 1988 en de
daarover vrijgekomen jurisprudentie. Het reglement van orde is daar duidelijk over!
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit moet bestaan uit minstens twee deskundige
monumentenleden. In genoemde commissie is daartoe aangewezen de heer Jan Weyts, als
enige. Dit betekent dat het onder andere het onderhavige advies geen volwaardig advies is.
Wij vertrouwen van u te mogen vernemen.
Met groet,
Stichting Beeld Roosendaal

W. Wiericx
Secretaris
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