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Aan de raadsleden der Gemeente Hollands Kroon
Postbus 8
1760 AA Anna Paulowna
Haarlem, 28 oktober 2015
Geachte raadsleden,
Erfgoedvereniging Bond Heemschut, de oudste en grootste private vereniging ter bescherming van
cultuurmonumenten en landschap vraagt uw aandacht voor het volgende.
Als organisatie van betrokken burgers en erfgoedliefhebbers wil Heemschut de aandacht van uw

ten einde het toeristische en recreatieve, en dus
economische potentieel van uw gemeente te bevorderen.
De eerste stappen z'tjn gelukkig algezet om vanuit het historische verhaal de bewoners en de
bezoekers te informeren over de rijkdom en pracht van uw mooie gemeente. Dat is een goede
ontwikkeling.
Raad vestigen op een goed erfgoedbeleid

Om als betrekkelijk nieuwe gemeente een eigen identiteit te krijgen en de dialoog daarover te
bevorderen is het volgens ons onontbeerlijk om ook een volwaardig gemeentelijk
monumentenbeleid te voeren. Sterker nog het geeft smoel aan de verschillende gemeenschappen in
uw gemeente. Dat kan betrekkelijk eenvoudig via het optuigen van een gemeentelijke
monumentenlijst of via het ruimtelijk beschermen van cultuurhistorie via het bestemmingsplan. Ook
in het kader van de krimp kan cultureel erfgoed een rol spelen in het herkenbaar maken en houden
van de verschillende dorpsgemeenschappen. Naast het bestaande erfroed levend houden kunnen
investeringen in erfgoed ook nieuwe iconen opleveren, zoals de Afsluitdijk en de Hondsbossche
Zeewering laten zien. Positief is dat uw gemeente in dit kader investeert in de ontwikkeling van Den
Oever.

Met de nieuwe EftoedweL die per l januari 2016 ingaat, krijgt u als Raad ook een middel in handen
om het college aan te spreken op het gevoerde erfgoedbeleid. Dat dient straks aan minimale
voorwaarden te voldoen.
Tot slot zou Heemschut graag adhesie willen betuigen aan de brief van het Cuypersgenootschap aan
uw College, d.d. 24 juli 2015, om enkele panden aan te wijzen als monument, onderzoek te doen
naar de historische bebouwing in uw gemeente en een plan van aanpak op te stellen.
Heemschut is altijd bereid haar standpunt toe te lichten en ziet een samenzijn met u gaarne
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