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De gemeente Westland moet meer
oog krijgen voor het behoud van de
historische monumenten en het
eigen karakter van de dorpen. In
een kritische brief aan de
gemeente biedt het Genootschap
Oud-Westland (GOW) aan om
daarbij als adviseur op te treden.
'Zo nodig zal het Genootschap zelf
aan de bel trekken om gehoor te
vinden.'

Het GOW, dat eerder al klaagde
over lelijke Westlandse
industriegebieden, houdt opnieuw
een opmerkelijk fel pleidooi voor
het schaarse cultureel erfgoed dat
er nog is. Een goed voorbeeld
noemt het de voormalige pastorie
van de Naaldwijkse Oude kerk,
waar de oorspronkelijke eigenaar
op inventieve en creatieve wijze tot
een invulling is gekomen, maar wel
eigenaar is gebleven.

Maar grote vraagtekens zet het
GOW bij de verkoop van het oude
raadhuis aan hetzelfde
Wilhelminaplein in Naaldwijk.
'Alhoewel het pand van buiten naar
behoren is gerestaureerd, is binnen
weinig over van het historisch
roemruchte verleden waaraan het
pand herinnert', schrijft het GOW,
dat verder concludeert dat de
gemeente door de verkoop van het
gebouw de regie hierover verloren
heeft.

Niet alleen voor historische
monumenten zelf moet er aandacht
zijn, ook voor de ruimtelijke
inpassing, vindt het Genootschap.
Want een monument kan compleet
uit de toon vallen als er geen
rekening is gehouden met de
omringende bebouwing.

Schoenmaker

Als fout voorbeeld noemt het de
nieuwbouw van het winkelcentrum

in 's Gravenzande, waar 'het
grootschalige bouwplan' het
monumentale pandje uit 1639 waar
de schoenmaker zat, in de
schaduw zet. Ook de wijze waarop
de gemeente met de oude
fruitmuur aan de Poeldijkseweg in
Wateringen omgaat, is volgens de
brief een monument onwaardig.
,,Een plan moet niet alleen
beoordeeld worden op financiële
haalbaarheid, maar ook op het
cultuurhistorisch belang en de
waarde daarvan", aldus
genootschapsvoorzitter Wil van den
Bos Czn.

Tot slot adviseert het Genootschap
de gemeente om ambtenaren,
belast met het beheer van het
cultureel erfgoed, tijdig bij de
besluitvorming te betrekken. 'Het
zou de leefomgeving zeer ten
goede komen.'

De gemeente laat weten de brief te
hebben ontvangen en deze op de
agenda te plaatsen.
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