
Pleitnota 

Ten behoeve van Rondetafelgesprek Ruimte op  27 juni 2016 

Geachte Commissie en leden van de Raad 

 

Het voorliggende plan behelst de bouw van een tweetal reeksen bejaarden woningen aan weerzijden 
van de streekmuseum. 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft haar  advies gegeven naar aanleiding van  onze zienswijze 
op  dit plan. Erg jammer dat we onze argumenten daar  niet hebben mogen inbrengen 

Het hoofdgebouw van het streekmuseum is in een rapportage van het Gelders Genootschap in 2005 
beschreven als een gebouw  met een bijzonder karakter. 

Het is gebouwd als klooster gebouw, waar aan een stuk geschiedenis is verbonden van het dorp. De  

bestemming van  streekmuseum doet recht aan de  geschiedenis van dit gebouw, evenals  de aan de 

overzijde van deze weg gelegen RK kerkgebouw. De ruimte tussen deze  twee gebouwen die een  

belangrijke geschiedenis vertegenwoordigen van architectuur dient vanwege deze niet lukraak te 

worden ingevuld met  gelegenheidsargumenten, in dit geval bejaardenwoningen. 

Het museumgebouw dient voldoende zichtbaar te blijven voor haar activiteiten    in en buiten het 

museum, om een exploitatie mogelijk te maken dat verwacht kan worden van dit streekmuseum. Bij 
de bouwplannen moet   men het karakter en huidige bestemming rekening te worden gehouden. 

De achtertuinen van de geplande  bejaarden woningen komen allen aan de toegang van  het 
museum  zichtbaar te liggen, het aanzien van het museum wordt hiermede ernstig verstoord. 

Waarom de voorzijde van de woningen niet naar het museumplein geprojecteerd, wie kijkt dan 

tegen al deze achtertuinen aan, de belending van de  omgeving 

Via een reeks van achtertuinen met alle zaken dit in een achtertuin horen van vele zaken zal het 
museum een heel rommelige entree krijgen 

De bestemming en uitstraling van het museum wordt met dit bouwplan aangetast, het museum 

moet ook al wordt dit gerund door vrijwilligers moet worden gezien als een bedrijf. 

Bij de geplande bouw van de bejaardenwoningen  wordt het museumgebouw met haar activiteiten 
gedegradeerd tot een onderdeel van een bejaardencomplex, dit is  erg jammer. 

Wij willen u vragen om het  bouwplan te herzien dit ten behoeve  van het bestaansrecht van het 
streekmuseum en haar toch bijzondere gebouw waarin het  is gevestigd. 

 

Erfgoed vereniging Heemschut 

De provinciale Commissie Gelderland 

De technisch adviseur voor deze, 

J.H.Reijnen  Meerstraat 2   6655 AS Puiflijk 

Mail:  Reijnenjh@Gmail.com  

 

mailto:Reijnenjh@Gmail.com

