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College van B&W der Gemeente Werkendam 
Postbus 16 
4250 DA Werkendam 
 
Betreft: uw brief van 22 december 2016 met kernmerk 2016-001660 D2016-12-
001359 
 
Amsterdam, 9 januari 2017 
 
Geacht College, 
 
In uw brief van 19 december 2016 (verzonden 22 december 2016) vraagt u 
Heemschut de gronden van ons bezwaar aan te vullen. Ik dank u voor het bieden 
van deze gelegenheid. Echter, onze zienswijze dient niet opgevat te worden als een 
bezwaar tegen de vergunningverlening tot legalisatie van de gedeeltelijke sloop van 
de Muraltmuur aan de Buitendijk 32 te Hank.  
 
Gezien het bericht van BN De Stem van 7 december 2016 dat aan de Buitendijk 35 
te Hank mogelijk sprake is van illegale sloop van (een deel van) een Muraltmuur 
heeft de commissie Noord-Brabant van de Erfgoedvereniging Heemschut in haar 
brief d.d. 12 december 2016 een signaal naar uw college willen sturen. Ze vreest 
dat door telkens delen te slopen de cultuurhistorische zichtbaarheid van deze 
verdedigingslinie in het landschap en in de bebouwde kom te sterk aangetast wordt. 
Heemschut vindt dat in het kader van een goede belangenafweging u structureel 
beter toezicht dient te houden op het behoud van de Muraltmuren in uw gemeente. 
Deze Muraltmuren zijn waardevol en hebben niet voor niets een cultuurhistorische 
dubbelbestemming gekregen in het bestemmingsplan. Dit toezicht dient er in ieder 
geval uit te bestaan dat uw college probeert de waarde van behoud deze muren 
actiever te communiceren. Daar waar toch mogelijk sprake is van sloop zou uw 
college de eigenaar moet stimuleren om vooraf een vergunning aan te vragen. Uw 
monumentencommissie beoordeelt in dit kader of de vergunning zich verzet tegen 
het belang van de monumentenzorg en hoe eventueel sloop ingepast kan worden.  
Overigens is ons vooralsnog niet duidelijk van wie de Muraltmuren zijn en wie het 
beheer en onderhoud heeft en wie dus eigenlijk de aanvraag moet doen tot sloop.  
 
Graag zie ik uw antwoord zo spoedig mogelijk tegemoet 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Miriam van den Dries.  
Commissielid Heemschut Noord-Brabant 
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