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Verzonden op

Geachte heer Onel,

ln uw brief van 4 mei jl. heeft u namens uw Vereniging uw zorg uitgesproken over het uitblijven
van monumentenbeleid in de gemeente Boskoop. U verzoekt het college om alsnog
monumentenbeleid vast te stellen en het cultureel erfgoed in Boskoop te beschermen. ln de brief
heeft u 19 objecten aangegeven die uw Vereniging graag aangewezen zou zien als gemeentelijke
monumenten. Onderstaand leest u onze reactie op uw brief .

ln vervolg op uw brief hebben wij correspondentie met u gevoerd en heeft u, samen met de heer
Neukirchen van uw Vereniglng, in een overleg met mevrouw Ligtvoet en met ondergetekende,
nogmaals uw zorgen geuit. Ook de Historische Vereniging Boskoop en het Cuypersgenootschap
hebben hun zorgen verwoord en ondersteunen uw verzoek om alsnog monumentenbeleid vast te
stellen en gemeentelijke monumenten aan te wijzen.

Uw Vereniging heeft ons met uw brief overvallen en onze reactie hierop is bij u wellicht
(onbedoeld) scherp overgekomen. De betrokken Productgroep heeft uw brief kennelijk anders
geÏnterpreteerd dan uw Vereniging bedoeld had. Mocht daardoor bij u persoonlijk of bij uw
Vereniging het gevoel zijn ontstaan dat wij uw inzet of de werkzaamheden van uw Vereniging
niet voldoende serieus opvatten, dan bieden wij u hiervoor onze verontschuldigingen aan.

ln uw brief van 3 juli 2O12 en het recentelijk gevoerde telefoongesprek tussen uw heer
Neukirchen en mevrouw Ligtvoet is ons duidelijk geworden dat uw Vereniging met de gezonden
brief een noodsignaal heeft willen afgeven en, zoals u zelf al aangeeft, "een stem" heeft laten
horen. U geeft nadrukkelijk aan dat de brief van 4 mei ook zo gelezen had moeten worden. ln
dat licht is de door ons gestuurde legesaanslag voorbarig geweest en onterecht. Wij stellen u
dan ook voor deze aanslag te laten vervallen.

Wilt u bij beantwoording de datum en het barcodenummer van deze brieÍ
vermelden.



Zoals ook mondeling met u besproken, waarderen wij uw inzet om het cultureel erfgoed in
Boskoop te beschermen en bevestigen wij hierbij nogmaals dat wij uw expertise op het gebied
van monumenten graag inzetten om de beoogde objecten te beschrijven.

Momenteel hebben wij een raadsvoorstel in voorbereiding voor de aanstelling van een nieuwe
voorzitter van de monumentencommissie. Wij proberen dit voorstel nog voor de
raadsvergadering van september te agenderen. ln de tussentijd valt het werk niet stil, in
tegendeel. ln een separate brief informeren wij u nog over de tot nu toe verrichte
werkzaamheden en de reacties van de eigenaren van de beoogde objecten.

Wij zijn voornemens met hernieuwde inzet - samen met uw Vereniging, ondersteund door de
Historische Vereniging en het Cuypersgenootschap - te komen tot een helder
monumentenbeleid en zo mogelljk nog tot het aanwijzen van nieuwe gemeentelijke
monumenten.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen
hebben, neemt u dan gerust contact op met mevrouw Ligtvoet van de Productgroep lntegraal
Beheer Leefomgeving.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Boskoop,
Namens dezen,
Productgroepmanager I BL,
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Mw. Mr. A. Reekers


