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Bergen op Zoom, 19 december 2014 

Betreft: voornemen tot sloop van Wilhelminakanaal – oost 43 
  
 

 

Geacht college, 

 

Erfgoedvereniging Heemschut heeft kennis genomen van het feit  dat het college van burgemeester 

en wethouders van Oosterhout voornemens is de procedure op te starten tot sloop van een 

gemeentelijk monument. Dit gemeentelijk monument is  de fabrieksschoorsteen gelegen aan het 

Wilhelminakanaal – oost 43  wat op 3 juli 2001 geplaatst is op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Als eigenaar van de schoorsteen heeft u kenbaar gemaakt dat de huidige onderhoud situatie en de 

beperkingen m.b.t. bouw- of uitbreidingsmogelijkheden in de directe omgeving  het monument te 

slopen. 

Monumenten worden aangewezen om architectonische, stedenbouwkundige of cultuurhistorische 

waarden voor de toekomst te behouden. Het instemmen met dit voornemen tast het 

monumentenbeleid binnen de gemeente op dit onderdeel aan en veroorzaakt precedentwerking die 

niet is te overzien.   

Van een onderbouwing van dit besluit is ons niets bekend wat in dit geval getuigd van een eenzijdig 

voornemen waarbij de belangen van de eigenaar prevaleren boven de cultuurhistorische waarde van 

het aangewezen monument. Daarnaast is evenmin niet bekend in hoeverre onderzoek is gedaan het 

monument door middel van restauratie  te behouden door het in beeld brengen van de kosten van 

herstel en daarvoor aanwezige subsidie – en financieringsmogelijkheden die er voor gemeentelijke 

monumenten bestaan. 

Schoorstenen zijn gewilde objecten voor behoud gezien de landmark waarde. Vele voorbeelden in de 

provincie zijn bekend waaruit blijkt dat behoud zeker mogelijk is. 

Samengevat constateren wij dat het voornemen tot sloop onvoldoende is onderbouwd. Wij zouden 

graag zien dat u dit besluit heroverweegt en afziet van het opstarten van een procedure om over te  

gaan tot sloop van dit markante monument.  Met het behoud van dit moment gevolgd door 

restauratie kunt u als college respect afdwingen binnen de erfgoedwereld in tegenstelling van de  
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negatieve berichtgeving over Oosterhout t.a.v. het toestemming geven van het verwijderen van een 

ander gemeentelijk monument, gelegen aan de Waradelaan 43, van de monumentenlijst. 

Erfgoedvereniging Heemschut zet zich in voor het bedreigde erfgoed zoals de schoorsteen maar stelt 

daarnaast haar kennis graag ter beschikking om gezamenlijk met de gemeente de schoorsteen te 

behouden. Heemschut ziet daartoe voldoende kansen. 

In afwachting van uw reactie, 

 

met vriendelijke groet, 

 

namens Erfgoedvereniging Heemschut, 

 

A.van Eekelen, adviseur commissie Brabant  


