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Aan het€ollege van Eurgemeesteren Wethouders
'rran de gemeente ïemeuzen
Postbus 35

4530M Terneuzen

(in afschrift aan de raadsfracties)

Temeuzen,25 mei 2016

Geacht college,

De gezamenlijke besturen van erfgoedvereniging Heemschut en Heemkundige Vereniging Temeuzen vragen uw
aandacht voor het volgende.

Regelmatig kunnen we in de pers lezen over de plannen voor de Nieuwstraat-fuid in Terneuzen. Onze beide
verenigingen maken zich zorgen over de toekomst van het pand Nieuwstraat 2O. Dit voorrnalige woonhuis uit ca.

1820 maakt ondedeel uit rran het plangebied.

ln het verleden is meermaals geprobeerd om het pand op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. lk noem
daarbii specifiek de pre-inventarisatie door de Heernkundige Vereniging Terneuzen in 2006, de adviesrapportage
lan de §ichting Cultureet Erfged Zeetand (SCEZ) in 2008 en het advies ran .de bond Heemschut in 2011.

Nieuwstraat 20 is een monumentaal pand van beeldbepalende waarde voor de straat. Het pand is de voormalige
directeurswoning van Rijkswaterstaa! tijdens de aanlegwerkzaamheden van het kanaal Gent-Terneuzen.

ln juni 201L heeft wethouder Bos de Bond Heemschut laten weten dat na een aantal gesprekken en intern en

uitvoeríg beraad is besloten het college te adviseren het pand alsnog toe te voegen aan de lijst van gemeentelijke
mor}umenten.

Tot onze verbazing moeten we concluderen dan het pand, inmiddels vijf jaar later, nog altijd niet is toegevoegd aàn
de lijst van gemeentelijke monumenten"

We hebben begrepen dat u de intentie zou hebben de gevel van het pand te behouden. Graag ontvangen we
schriftelijke bevestiging van de plannen die u heeft met Nieuwstraat 20. Daamaast wagen wij om uitleg hoe het kan
dat het pand, na toezegging door de wethouder, nog altijd niet als gemeentelijk monurnent is beschermd.
ln afwachting van uw reactie.

drs. Willem tleijbroe&
worzitter provincia le commissie Heemschut Zeeland
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