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|Week 34                                                                                                        

|Datum: 21 augustus 2007                                               |           

|  

|Toelichting op besluiten van het college van burgemeester en          |  

|wethouders                                                            |  

|  

|4. Aanwijzing gemeentelijk monument Kanaalweg 63A/64, Jongeriuscomplex|  

|                                                                      |  

|Het kantoorgebouw van het complex van de voormalige firma Jan         |  

|Jongerius N.V. wordt een gemeentelijk monument. Dat heeft het college |  

|vandaag besloten. Het complex ligt aan de Kanaalstraat 63A/64. Ook    |  

|gaat de gemeente de Minister van Onderwijs, Cultuur en wetenschap     |  

|adviseren het complex als beschermd rijksmonument aan te wijzen. De   |  

|stichting Vrienden van het Jongeriuscomplex heeft de minister ook     |  

|gevraagd het gebouw op de rijksmonumentenlijst te zetten.             |  

|                                                                      |  

|De villa van het complex aan de Kanaalweg 64 staat al sinds 2001 op de|  

|rijksmonumentenlijst. Vanwege de samenhang tussen villa,              |  

|kantoorgebouw en de tussenliggende tuin, met een bijzondere betonnen  |  

|pergola, heeft de stichting om rijksbescherming gevraagd. Daarmee kan |  

|het complex bij de herontwikkeling van het terrein tussen de Overste  |  

|den Oudenlaan en Kanaalweg als geheel worden bewaard. Dit terrein is  |  

|nu nog in gebruik bij Defensie.                                       |  

|                                                                      |  

|Het Rijk heeft een tijdelijke stop op de aanwijzing van               |  

|rijksmonumenten ingesteld vanwege een herbezinning op het             |  

|rijksmonumentenbeleid voor de komende jaren. Omdat de vraag om        |  

|rijksbescherming misschien niet wordt gehonoreerd heeft het college   |  

|besloten het kantoorgebouw en de tuin aan te wijzen als gemeentelijk  |  

|monument. Daarmee wordt de samenhang toch bewaard en kan een passende |  

|nieuwe bestemming worden gezocht.                                     |  

|Het gemeentelijk beleid is niet gericht op een dubbele bescherming.   |  

|Als de minister het gebouw wel als rijksmonument aanwijst vervalt de  |  

|status van gemeentelijk monument.                                     |  

|                                                                      |  

|Meer informatie: Dianne Westerink, 030- 286 1015                      |  

 

 

 

Dit is een bericht uit het Nieuwsbank persberichtenarchief. Overname is toegestaan onder 

voorwaarden. Eventueel in dit bericht vermelde (e-mail) adressen en telefoonnummers zijn uitsluitend 

bedoeld voor journalisten.  


