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Nieuwsbrief maart
2017.
Uitnodiging, Algemene
ledenvergadering 22
maart 2017.
Uitreiking
“Brederodepeer”.
Lezing, Jet Sebus:
“Brugwachterverhalen”
Stedelijk Museum Vianen,
Voorstraat 97
Aanvang ledenvergadering
19.30 uur.
Aanvang voorjaarslezing
20.15 uur.
Agenda Jaarvergadering
22 maart 2017
I. Notulen jaarvergadering
6 april 2016
Deze notulen kunt u ter
plekke inzien.
II. Ingekomen stukken en
mededelingen:
- Nieuwe bestuursleden,
Marga Visser en Rob de
Graaff en nieuwe
redactieleden Rob de
Graaff en Sander Wassing.

- Boekpresentatie van het
boek “Hendrik van
Brederode”, op 1 april.
- Bezwaarschrift
(december 2016) tegen
voorontwerp
bestemmingsplan ter
bebouwing van het terrein
van de Blauwpoort. Dit
bezwaarschrift is aan deze
nieuwsbrief toegevoegd.
III. Jaarverslag
secretariaat 2016.
IV. Financiële
verantwoording 2016 door
de penningmeester de
heer Theo Remie.
V. Verslag kascommissie
2016 door Elly de Kruiff en
Hans Schouten. Kiezen
nieuwe kascommissie.
VI. Begroting 2017 door
de penningmeester.
VII. Rondvraag.
VIII. Sluiting van de
vergadering.
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Nieuwsbrief maart
2017
Informatie
Voorjaarslezing, excursie
en boekpresentatie.
Verdere ontwikkelingen
binnen de vereniging.
Voorjaarslezing
woensdagavond 22
maart 2017
“Brugwachterverhalen”
De lezing wordt gegeven
door Jet Sebus (auteur)
en Henk Rijneveld (
Vianees en brugwachter)
Jet Sebus is schrijf-en
denkcoach voor
ambtenaren.
In 2012 bracht de
provincie Zuid-Holland
haar boek uit met
verhalen uit een eeuw
brugwachterpraktijk. Het
geeft een verrassende
inkijk op honderd jaar
brug-en sluisbediening in
Zuid-Holland.
Uit de verhalen van
schippers en passanten
komt de tijdgeest tot
leven: de armoede en de
zware fysieke arbeid.
Veranderingen in het
scheepvaart verkeer, het
wegverkeer en in de
brugbediening. De
brugwachter wordt
verkeersbegeleider etc.
etc.

Brugwachterhuizen Hoge
Sluis Vianen.
De lezing is toegankelijk
voor leden en niet-leden.
U kunt zich opgeven bij
het secretariaat:
Jmw.smit@casema.nl
0347 372285

Jet Sebus vertelt
Brugwachter verhalen.
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Voorjaarsexcursie
zaterdag 8 april
‘Huis ter Kleef’ en
Haarlem.
Verzamelen 9.00 uur
evenemententerrein
Vianen.
We rijden naar Haarlem
en parkeren in de Cronjé
parkeergarage.
10.00 uur Koffie in het
Kweekcafé.
Daarna bekijken we er de
ruïne van ‘Huis ter Kleef’,
gelegen op het eiland de
“Kleef/Cliff”. en bezoeken
vervolgens de Kaatsbaan
en de toren van de
Voorburcht. Aansluitend
bekijken we de
Haarlemmer Kweektuin.

Bavokerk. Terug naar de
Cronjé parkeergarage en
terug naar Vianen.
De kosten zijn: koffie
kweekcafé, 5,- euro, lunch
ongeveer 10,- euro,
rondvaart 13.00,- euro,
rondleiding St Bavo 5,euro. Kosten ongeveer
30,- euro.

U kunt zich opgeven bij
Coby Vermeulen 0347
371591
ton.coby.@gmail.com
Het vervoer kan onderling
geregeld worden. Heeft u
geen vervoer, meldt u dat
bij Coby Vermeulen, dan
zorgen wij dat u met
iemand mee kunt rijden.

12.00 uur Lunch in het
restaurant van het
museum Het Dolhuys aan
de Schotersingel.
13.00 uur vertrekken wij
naar het centrum van
Haarlem.
13.30 rondvaart van 50
minuten door de grachten
van Haarlem.
15.30 rondleiding St

Huis Ter Kleef - Kaatsbaan
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Concept bezwaarschrift
inzake bouwplan
Blauwpoort

Geachte college,
Bij deze tekent de
historische vereniging
bezwaar aan tegen het
voorontwerp
bestemmingsplan ter
bebouwing van het terrein
van de Blauwpoort.
Op zich juicht de
historische vereniging het
toe dat de gemeente
aandacht besteedt aan het
terrein van het vroegere
slot Batenstein, juist
omdat het hier een terrein
betreft vol met historische
verwijzingen. Maar met de
oplossingen en met de
voorgestelde plannen tot
bebouwing kan de
historische vereniging zich
totaal niet verenigen en
dus ook niet met de
bestemmingswijziging, die
voor de realisering van de
plannen noodzakelijk is.
Daar de officiële
procedure, naar wij zijn
geïnformeerd, pas in de

volgende fase van start
gaat beperken wij hier ons
tot de hoofdpunten van
ons bezwaar. Bij de
officiële procedure zullen
wij onze bezwaren
gedetailleerder naar voren
brengen.
1. Wij zien de
bouwplannen, hoe
bescheiden ook, als een
directe bedreiging van de
historische gronden van
het verdwenen kasteel
Batestein. Temeer daar
wij vrezen dat
precedentwerking
mogelijke toekomstige
plannen tot verdere
bebouwing van het
kasteelterrein in de hand
zal werken.
2. Wij wijzen er op dat
bebouwing aan de zuiden westzijde van het
kasteelterrein nooit heeft
bestaan en dus als
ahistorisch dient te
worden aangemerkt.
3. De aanwezigheid van
een glazen kas dateert
pas van enkele decenniën
terug en vormt dan ook
geen aanleiding die te
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vervangen door een
glazen woning, laat staan
dat zij de beoogde inbreuk
op het open karakter van
het tuingebied legitimeert.
4. Met de verbouwing van
het bestaande woonhuis
daarentegen hebben wij
geen moeite.
Wij willen er ook op wijzen
dat de nog niet zo lang
geleden gerestaureerde
poort aan het einde van
de Stalstraat pas in de
19e eeuw zijn huidige
plaats heeft gekregen.
Daarvóór stond zij een
meter of tien tuininwaarts.
Het hoekhuis
Brederodestraat/W en
Stalstraat Z, dat nu is
afgebroken, was een
woonhuis en kan wat ons
betreft weer als zodanig
(of als hospice) worden
teruggebracht.
Tegelijkertijd kan dan de
poort op zijn
oorspronkelijke plaats
worden teruggebracht.
Wij wijzen er tevens op
dat wij in de
raadsvergadering van 14
maart 2014 tijdens de

inspraak al uitgebreid
onze bezwaren tegen een
bestemmingswijziging van
het terrein van de
Blauwpoort hebben
uiteengezet.
Met vriendelijke groet,
J. de Jonge voorzitter
J.M.W. Smit secretaris.

Huidige situatie.

Mogelijke invulling.
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