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Gemeenteraad Nieuwegein 
Postbus 1 
3430 AA NIEUWEGEIN 

Datum 17 j a n u a r i 2 p l 8 . 
Zaaknummer O V " ' 

Bei ner^*C-J 7 ' ® 
Onderwerp Aanwi jzen 

gemeen te l i j ke 

monumenten 

Geachte leden van de raad, 'ERZOiB 13 mi 2m 

Hiermee informeren wij u over ons voorgenomen besluit zes nieuwe 
gemeentelijke monumenten aan te wijzen. 

Over welke adressen gaat het: 

Overeindsewerj 
22. 
historische 
boerderij met 
erf en 
bijgebouwen 

Raadhuisplein 9 
voormalige 
sluiswachterswo 
ning en huidige 
herensalon 
Sjaak 

Dorpsstraat 34 
karakteristiek 
woon-
winkelpand 

ulianawea 28 
historisch 
choolgebouw 

5. 
Prins Hendriklaan 27 
historisch 
schoolgebouw 

Vreesw ij ksestra at-
weg 9 
historisch boerenerf 

Deze zes panden en erven staan op een langere lijst met waardevolle bebouwing 
in Nieuwegein. Ze zijn in 2013 geïnventariseerd voor de cultuurhistorische 
waardenkaart van de gemeente. 

http://www.nieuwegein.nl
mailto:v.driessen@nieuwegein.nl
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Kenmerk 667413 

Onderwerp Aanwi jzen gemeen te l i j ke monumen ten 

De uiteindelijke selectie van 6 adressen is in samenwerking met de 
monumentencommissie tot stand gekomen. De eerste drie panden zijn particulier 
eigendom, de overige drie zijn in eigendom van de gemeente Nieuwegein. 

Waarom nieuwe gemeentelijke monumenten? 
Nieuwegein wil haar erfgoed koesteren en meer zichtbaar maken. Een 
mogelijkheid om erfgoed te waarderen en te behouden is om monumenten aan te 
wijzen. Hierdoor worden de panden en erven beschermd en blijven ze behouden 
voor toekomstige generaties. 
In de kadernota is door u vastgelegd dat wij dit jaar zes nieuwe gemeentelijke 
monumenten aanwijzen. Op dit moment telt Nieuwegein 37 gemeentelijke 
monumenten. Met ons besluit wordt toegewerkt naar 43 gemeentelijke 
monumenten. 

Wie wijst monumenten aan? 
Het college van burgemeester en wethouders kan op grond van de gemeentelijke 
erfgoedverordening monumenten aanwijzen. Soms gebeurt dit op verzoek van 
inwoners of belanghebbenden. De gemeenteraad wijst geen monumenten aan. 
Wel heeft zij de mogelijkheid in bestemmingsplannen cultuurhistorische waarden 
op te nemen, zodat daar bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening mee gehouden 
moet worden. 

Wanneer wordt het besluit definitief? 
De zienswijzeperiode voor de voorgenomen aanwijzing loopt tot half januari. Wij 
verwachten eind februari, begin maart 2018 het definitieve besluit te kunnen 
nemen voor de aanwijzing van nieuwe gemeentelijke monumenten in Nieuwegein; 
De eigenaren van de panden ontvangen daarna een monumentenschildje dat zij 
kunnen bevestigen op hun pand. 

vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

P.JtfM.UJebregts 
secretaris 

IF.T.J.M. Backhuijs 
[burgemeester 




